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Levelek Pikszből

E L S Ő  O L D A L

Hétköznapi csalódások
Az élet az, ami megtörténik veled, 

miközben azzal vagy elfoglalva, 
hogy másfajta terveket szövögetsz.

John Lennon

Kicsit szomorkás a hangulatom máma, 
Kicsit belém szállt a boldogtalanság...

Szenes Iván

Drága nővérem, kedves M!

Az ember gyakran nem is tudja, hogy miért érzi 
magát úgy, ahogyan. Vannak a szellemi és 
érzelmi életünknek olyan mozzanatai, amelyek 
kiváltó okairól sokszor fogalmunk sincs. Pedig 
mindig érezzük magunkat valahogyan, ezt a 
hangulatot, érzelmet valami módon érzékel
tetjük is a környezetünkkel, a világgal. 
Legtöbbször olyan érzést sugárzunk magunkból 
— még ha öntudatlanul is — amilyet ez a 
környezet váltott ki bennünk és belőlünk.

A kultúrán sokan csak a művészeteket értik, 
pedig a kultúra nemcsak dallamokon, képeken, 
irodalmi műveken keresztül mutatkozik meg, 
hanem a hétköznapok társas érintkezéseiben, 
az ismerősök és ismeretlenek egymáshoz való 
viszonyában, a felnőttek és a gyerekek, a szol
gáltatók és a kliensek kapcsolatában is jelen 
van. Az általános közérzetet pedig alapvetően 
nem a műalkotások befogadása határozza meg, 
hanem a többi ember, akikkel nap mint nap, 
akarva akaratlanul kapcsolatba kerülünk.

Amit a hely szellemének szokás nevezni, 
s ami az épített vagy természeti környezetet 
egyaránt jellemezheti, azt is legtöbbször átitatja 
az ott élő, ott megforduló emberek életvitelé
nek, magatartásának jellege, és az is előfordul, 
hogy ez az emberi tényező teremti meg egy 
hely auráját, ettől van az egyik térnek vagy 
vendéglőnek vonzóbb hangulata, nem az orna
mentikától vagy a belsőépítészettől.

Pikszben élve, itt tartózkodva rám is hatás
sal vannak az épületek, az utcák és terek, 
a várost övező táj, az éghajlat, de a leg
nagyobb hatást mégis az emberi környezet 
gyakorolja rám. És ez a hatás meglehetősen 
vegyes, már-már ambivalens. Egy korábbi leve
lemben még lelkesen írtam azokról a civilekről, 
akik a város arculatváltásáért, egy megújulásért 
dolgoznak, egy eszméért, egy ügy érdekében 
fogtak össze egymással. Ez nagyon kedvező 
tapasztalat számomra, és ezzel kapcsolatos jó 
érzésem máig sem változott. De nem hallgat
hatom el, hogy vannak olyan különös, nehezen 
megmagyarázható emberi jelenségek is, ame
lyekkel találkozom, s amelyek beárnyékolják 
kedvező benyomásaimat. Ezek közül említek 
meg párat.

Tanúja voltam például annak, amikor egy 
bevásárlóközpontban gyerekeknek adott műsort 
egy zenekar, a zenészek bevonták a kicsiket a 
játékba, a jelentkezőket felhívták a színpadra.
A koncert során egy kisgyereknek a jelent
kezésre emelkedő kezét egy mögötte álló 
felnőtt mindig lenyomta, mert zavarta őt a 
fényképezésben. A műsor végén sírva mondta 
a kisgyerek a szüleinek — akik a tömegen kívül 
álltak, hogy a gyerekek férjenek közel a szín

padhoz —, hogy neki nem engedte meg ez az 
ismeretlen bácsi, hogy ő is játszhasson, szere
pelhessen, mint a többiek. Igen, kétségtelenül 
akadály volt a gyerek a jó képbeállítás útjában. 
És az a fontos, hogy egy felnőtt jó fotókat 
csináljon, nyilván a saját gyerekéről vagy 
unokájáról, a többi gyerek meg nem számít, 
így hagyományozódnak tovább a kulturális 
minták a viselkedésben.

Hasonlót tapasztaltam olyan rendezvénye
ken is, ahol hozzátartozók gyűlnek össze, hogy 
gyerekeik, unokák, testvéreik műsorát megnéz
zék. És mindig vannak, akik videokamerával, 
fényképezőgéppel a kezükben odaállnak a 
közönség és a műsor közé, elállják a többség 
elől a látványt, és kérésre, felszólításra sem haj
landók odébb menni. Hiszen egyszeri esemény
ről van szó, amit úgy kell digitálisan megörökí
teni, hogy az nekünk, otthon örökre megmarad
jon. Harcolni kell a többi ellenséges nézővel, 
rokonnal, szülővel, akik ennek a szent célnak 
az útjában állnak. Hiszen a jó érzés abból is 
keletkezik, hogy sikerült az, ami a közönség 
nagyobbik részének nem: látni a műsort, még 
ha lencsén át is.

Ha gyalogosan közlekedem, naponta 
kerülök életveszélybe, vagy tanúja vagyok ilyen 
helyzeteknek. Mert ha valaki megy át a zebrán, 
akkor sok autós nem áll meg, hanem jobb eset
ben kikerüli, vagy ugrásra-futásra készteti a 
járókelőt. De azt is sokszor látom, hogy a zebra 
előtt álló autó(sor) mellett a másik sávban 
simán továbbhajtanak, amivel halálos gázolá
sokat kockáztatnak. Mintha egy fékezés, egy 
lassítás, ne adj isten, megállás pótolhatatlan 
időveszteséget okozna az illető életében.
Mintha fenyegetni kellene a járókelőt a jármű 
fedezékéből. Hogy miért közlekedik, egyáltalán, 
miért létezik.

„Menj a p...-ba” — üvölti egy csinos fiatal 
nő a volán mögül, amikor szabálytalan kanyaro
dás miatt majdnem beleütközik egy másik autó
ba, s annak sofőrje higgadtan kérdezi, hogy mi 
a probléma. A nő szépsége rögtön lepattogzik, 
és kibukkan a dekoratív máz mögül az eltorzult 
lélek. Ő sem akar mást, mint elsöpörni az 
útjából minden akadályt, szabálytalankodással, 
káromkodással, hogy mielőbb odaérjen

valahova. S a célba jutáshoz ezek az eszközei. 
Mily sajnálatos.

A sorban állás itteni gyakorlata is 
meghatározó alapélményem. Pikszben az 
intézmények nem alakítják ki a sorban állás 
kereteit zsinórral, terelővei, hanem rákénysze
rítik a boltban, bankban, rendelőben spontán 
összeverődő embereket arra, hogy minden alka
lommal szervezzék meg önmagukat, vagy küzd
jenek meg egyenként a helyükért. És vannak, 
akikben buzog a küzdőszellem, és akiknek 
ebben merül ki a napi sikerélményük. Sikerül 
beelőzni valakik elé a sorban. Mások pedig 
tehetetlenül nézik és tűrik a hétköznapoknak 
ezt az állandósult agresszióját. Pedig egyszerű 
szervezéssel igazságossá és feszültségmentessé 
lehetne tenni a rendszert. De nem teszik. Marad 
a hétköznapok vad-keleti küzdőtere.

E példákból is látható, benne élve pedig 
folyamatosan érzékelhető, ahogy körülölel min
denkit az önzés birodalma, a sok pici hétköz
napi merénylet szövedéke. Mintha minden és 
mindenki az akadálya lenne az egyén mozgásá
nak, útjának, tetteinek. Mintha nem az élet ter
mészetes velejárója volna az, hogy a kölcsö
nösség nem a megalázásban, hanem az odafi
gyelésben van, mintha nem úgy kellene tekin
tenünk mindenki másra, mint életünk 
feltételére, nem pedig akadályára. Mindez a 
hétköznapok boldogtalanságát és az állandósult 
frusztráltság állapotát teremti meg. Amiben min
denki rosszul érzi magát, mégis szinte mindenki 
ezt a helyzetet tartja fenn.

Erre persze azt szokás mondani, azzal 
szokás védekezni, hogy mindez nem általános, 
ezek a példák egyedi esetek. De ahogyan én 
látom ezeket a példákat, éppen úgy látják őket 
mások is. És aki nem benne él ebben a közeg
ben, hanem csak erre jár, az még jobban 
belelát a hétköznapokba, és hamarabb 
észreveszi, ha ilyesmik történnek, mint az, aki 
el sem tudja képzelni máshogy. És a vendég 
(vagy idegen) ebből alkot véleményt.
Szíve joga.
Szeretettel ölel fivéred. W.



Temetni jöttem az EKF-et,
Azt már a kezdetektől tudjuk, hogy az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázatot Pécs városa a 
civilek nélkül nem nyerte volna el. Ha Takáts 
József nem áll elő azzal a koncepcióval, amelyet 
végül az önkormányzat kénytelen volt befogad
ni — hiszen semmilyen alternatívát nem tudott 
vele szemben felmutatni —, akkor feltehetően 
nemhogy elbuktuk volna a tizenegy hazai város 
közt rendezett nemes vetélkedést, de nem lett 
volna mit beadni a megmérettetésre. Amit a 
vezető kultúrpolitikusok addig felvázoltak — 
méretes kultúrpalota, magasház, mint EKF- 
központ —, ötletnek is nevetséges volt, nem
hogy koncepciónak. Az önkormányzat érdeme a 
siker elérésének folyamatában voltaképpen nem 
más, mint hogy a pályázati anyag elkészítését 
végül is nem akadályozta meg, bár ha kicsit 
szigorúbban értékelünk, kijelenthetjük: azért 
nem történt meg a pályázati folyamat elle
hetetlenítése, mert még az akadályok felállítá
sában sem mutattak kellő tehetséget és talpra
esettséget. Most, hogy lassan egy év telt el a 
győzelem bejelentése óta, érdemes megvizsgál
ni, mire jutott a város a program megvalósítá
sának előkészítése terén, tanult-e az EKF koráb
bi szakaszának hiányosságaiból vagy sem.

Hangversenyterem: 
focipályán vagy temetőben

A hangverseny- és konferenciaterem pályázati 
kiírásáról már a tavasszal döntött a képviselő- 
testület, miután ez az egyetlen az öt kulcs
projekt közül, amely — köszönhetően Horváth 
Zsoltnak, a Pannon Filharmonikusok igazgatójá
nak — szakmai szempontból jól előkészített 
volt. A pályázatot azonban azóta sem írták ki, 
mert időközben elbizonytalanodtak a helyszín 
tekintetében. Miután az építész szakma a lehet
séges tíz közül már 2005 tavaszán javasolt 
néhány helyszínt, a helyi hatalom a Balokány 
liget teniszpályáit választotta, amelytől pedig 
az építészek különböző elképzeléseket megfo
galmazó érdekcsoportjai egyöntetűen óvták a 
várost. A Balokányt aztán egyszer csak felvál
totta a PEAC pálya mint lehetőség, s jelen pil
lanatban is ez az elképzelés él. A tervpályázatot 
azonban nem lehet kiírni, mert a terület az 
egyetem tulajdonában van, amely ugyan haj
landó átadni a pályát a város számára, de 
egymilliárdra taksálja, illetve az ilyen értékű 
csereingatlan felajánlása egyelőre komoly 
kihívást jelent az önkormányzat számára. 
Amennyiben nem tud megegyezni a város az 
egyetemmel, a hangversenyterem az önkor
mányzati tulajdonban lévő teniszpályákra épül. 
Ez a terület azonban valamikor a pécs-budai 
külvárosi temető volt, amelyet 1832-ben zártak 
be, sírköveinek egy része, lefelé fordítva, ma is 
a Széchenyi tér burkolatául szolgál. A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal részint ezért, részint 
pedig a szomszédos, műemlékké nyilvánított 
Balokány fürdő miatt a teniszpályákon feltárási 
munkálatokat végez majd, amely késlelteti az 
építkezést, s ennek beláthatatlan

következményei lehetnek. Ha arra gondolunk, 
hogy a helyszín kiválasztása már másfél évvel 
ezelőtt elkezdődött, s most ugyanott tartunk, 
mint akkor, pontosan lemérhetjük a folyamat 
haladásának sebességét, és az önkormányzat 
alkalmatlanságát a feladat megoldására.

Tudásközpont 
a rendelőintézet mellett

A Regionális Könyvtár és Tudásközpont — 
amelyről nem tudni, mitől regionális és mitől 
tudásközpont — a nyertes pályázat szerint az 
egykori Juno Tanszéknek nevezett, időközben 
lebontásra került kocsma telkén kapott helyet. 
Nagyjából a pályázat győzelmének időpontjában 
azonban a város száz százalékos tulajdonában 
lévő PVV Zrt. — amelyet az önkormányzati 
vagyon kezelésére hoztak létre — ezt az ingat
lant eladta egy magánszemélynek. A könyvtár 
elhelyezésére ezek után a PEAC pályát nevezték 
meg, majd a legutóbbi elképzelés szerint a 
10-es tömböt, vagyis a Zipernovszky szakiskola 
melletti parkolót. Ez az újdonsült elképzelés 
azonban azzal járna együtt, hogy a szomszédos 
területeken lévő létesítményeket — miután 
azok funkciói nem összeegyeztethetők a hang- 
versenyterem és a könyvtár funkcióival — le 
kellene bontani vagy át kellene építeni, kivásár
lásuk elkerülhetetlen. Az önkormányzat becslése 
szerint a 10-es tömb 400, a McDonald’s 179, 
a benzinkút 296, a Penny Markét 464, a PEAC 
pálya 542 millió forintért vásárolható meg, 
a Zsolnay és Universitas utca közti lakótömb 
pedig 600 millióért.

Túl azon, hogy a tárgyalásokat már másfél 
évvel ezelőtt le kellett volna folytatni, a fenti 
összegek, mint már láttuk a PEAC pálya 
esetében, nemigen tarthatók. A 10-es tömb 
magántulajdonban van azóta, amióta a város 
eladta, visszavásárlása pedig aggályos, mert 
ugyan a szerződés szerint 400 ezer alatti 
szabott áron visszavehető, de a tulaj, látván, 
hogy az ingatlan időközben felértékelődött, 
egymilliárdot kér. A tárgyalások során ez az 
összeg mérséklődött ugyan, de megállapodás 
nincs, egy bírósági procedúra lefutási ideje 
pedig az építkezést ellehetetlenítené. A legfris
sebb elképzelés szerint a Tudásközpont a Lánc 
utcai rendelő előtti területre épülne, ez pedig 
nyilvánvalóan kényszermegoldás.

A sziklába vájt Nagy Kiállítótér
Ezt a kulcsprojektet a Papnövelde utca 5. 
számú műemléképületben képzelték el a 
pályázatírók, az egykori vármegyeháza 
területére, annak udvarára. Az udvar és a 
határoló várfal történeti értékeire azonban 
figyelemmel kell lenni a tervezés során, így az 
1100-1200 négyzetméter alapterületű kiállító
teret, melynek fele minimum 6, maximum 
8 méter tiszta belmagasságú tér kell, hogy 
legyen, jórészt a föld alá süllyesztve gondolják 
el a kiírók. Időközben kiderült, hogy a vékony

földréteg alatt tömör szikla található, amelyet 
valamilyen technikával szét kell bontani és 
kihordani, hogy az épület megépíthető legyen.
A műemléki környezet miatt a robbantásos 
módszer elképzelhetetlen, így józan számítások 
szerint a szakemberek fél évre becsülik a kő 
kitermelésének és elszállításának időtartamát.
A még ki sem írt pályázat eredményhirdetését 
2007 februárra tervezik, a kivitelezés 
megkezdését pedig 2008 áprilisára. A féléves 
csúszást is figyelembe véve, legfeljebb 2010 
közepére készülhet el a Nagy Kiállítótér, addig 
az idelátogató turisták a rohamléptű építkezést 
tanulmányozhatják.

Kalandpark a közterület közepén
Az EKF igen hasznos munkát végző tanácsadó 
testületé, az ÉVarc javaslatot fogalmazott meg 
a „Közterek és parkok újjáélesztése” elnevezésű 
projekt előkészítésével kapcsolatban. Többek 
között megállapította, hogy a jelentős társadal
mi hatású közösségi beruházások 
előkészítésének Európában elfogadott módja 
a pályázatok kiírása, melyeket hazánkban is 
törvény illetve jogszabály tesz kötelezővé.
A köz-területeket érintő beruházások esetében 
a társadalmi párbeszéd végig kell hogy kísérje 
az előkészítés és megvalósulás folyamatát, s 
a tervezési folyamatok szervezéséhez kívánnak 
megoldást adni. Hangsúlyozzák, hogy sok 
helyszínen, de összességében 7,4 milliárd forint 
elköltésére készülünk, melyben benne foglal
tatik az Uránváros közterületi és közpark rekon
strukciója is, erre a tervek szerint 483 millió 
forint áll majd rendelkezésre. Az önkormányzat
nál azonban jelentkezett egy kft., amely a ter
vezett rekonstrukciós terület kellős közepén, 
3500 négyzetméteren kalandparkot szeretne 
létrehozni. A PVV Zrt., mint a közterület kezelő
je alkalmasnak találta az ingatlant a beruházás 
számára, majd az önkormányzat szeptember 
21-i ülésén határozatban szentesítette azt a 
szerződést, amely 15 évre bérbe adja a területet 
az említett kft.-nek. Még ahhoz is hozzájárultak, 
hogy az eredetileg felmerült 147 ezer forintos 
havi bérleti díjat 50 ezerre mérsékeljék, mert 
a vállalkozó ingyenjegyeket ad majd át a város
nak. Felmerül a kérdés, miként fordulhatott 
mindez elő, különösen annak ismeretében, 
hogy a PVV Zrt. vezérigazgatója egyben a 
„Közterek és parkok” elnevezésű kulcsprojekt 
hivatalosan kinevezett stratégiai irányítója? 
Hogyan lehetséges az, hogy a kalandpark létre
hozását tartalmazó előterjesztés több bizottság, 
így a kulturális bizottság szűrőjén is átment, 
s senkinek nem tűnt fel, hogy a mellékelt 
térképen feltüntetett helyszín a közel 500 mil
liós projekt része?

Gyerekcipőben 
a Zsolnay Kulturális Negyed

A közel 11 milliárdos projekt elemeiről döntött 
legutóbb a közgyűlés, de a tervpályázat kiírása
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egyelőre szóba sem kerülhet, hiszen az 
előkészítettség még gyerekcipőben jár. Néhány 
hete történt meg csupán a Zsolnay gyár ter
melési helyszínének kiválasztása, s derülhetett 
ki, hogy melyek azok a fennmaradó területek, 
ahol a kulturális negyed helyet kaphat. Az 
előzetes szakértői vélemények alapján három 
megoldás körvonalazódott korábban, közülük 
az előterjesztés azt a változatot javasolta elfo
gadásra, amely a termelést a gyárterület keleti 
csücskébe telepítené. Akadt olyan politikai 
vélemény is, amely tisztább viszonyokat 
teremtő, zöldmezős beruházás mellett érvelt, 
mondván, a gyár területének egészét meg 
kellene hagyni a kulturális negyed számára.
A három variáció között nem szerepelt az a 
javaslat, mely szerint ésszerűnek látszana az 
út másik (déli) oldalára átvinni a termelést, ezt 
a lehetőséget nem vizsgálták, a legolcsóbb és 
egyben legkényelmesebb változat 
győzedelmeskedett. A pályázat kiírásának 
időpontja egyelőre nem ismert, hiszen olyan, 
önmagában is komplikált projektelemek rész
letes kidolgozására van még szükség, mint 
a Zsolnay Ipartörténeti Témapark, a Bóbita 
Bábszínház, az ArtStart Inkubátorház vagy a 
PTE Művészeti Kar. Ez utóbbi kialakításához 
szenátusi döntés is szükséges.

Nem választottak művészeti 
igazgatót

Szeptember 25-én sajtótájékoztatót tartott a 
városházán a kultúráért felelős alpolgármester,

Kunszt Márta. Mint elmondta, öt pályázat 
érkezett be a művészeti igazgatói posztra, 
közülük kettőt formai okokból kizártak, s végül 
erősorrend alakult ki. Az első helyen Körösi 
Orsolya végzett, hangsúlyozta az alpolgár
mester, aki 2000 és 2002 között a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának művészeti 
helyettes államtitkáraként dolgozott, 2001-ben 
pedig a franciaországi magyar kulturális évadot 
menedzselte, ezért Jacques Chirac elnöktől 
megkapta a Francia Becsületrendet. A művészeti 
vezetőről a szeptember 28-i rendkívüli köz
gyűlés dönt majd, ígérte, azt az erősorrendet 
előterjesztve, amelynek Rubovszky Rita a 
második, Máté Péter a harmadik helyezettje.
A város vezetése egyébként azt is hiányolta, 
hogy a pályázaton nem vettek részt igazi 
sztármenedzserek.

Szeptember 28-án azonban a három 
meghívott hiába érkezett a közgyűlési meghall
gatásra, az előterjesztést levették a napirendről, 
ezzel megsértették a kiírást, hiszen a döntésnek 
szeptember 30-ig meg kellett volna születnie. 
Ugyanezen a napon viszont megjelent a Magyar 
Nemzetben egy írás, amely Körösi Orsolya 
számára-elfogadhatatlan volt, mint azt egy 
közleményben tudatta. Véleménye szerint több 
olyan valótlanságot tartalmazott, amely a 
pályázatot és a pályázat elbírálóit rá nézve igen 
hátrányosan befolyásolhatta, s amely állítások 
őt személyében, szakmai munkájában és becsü
letében is súlyosan sértették. A lap azt állította, 
hogy a franciaországi kulturális évad 
szervezésével és az ezzel járó kitüntetéssel 
kapcsolatos erényeket Rubovszky Rita önélet

rajzából ollózták ki. Körösi ezt tagadja:
„A lap állításaival és sugalmazásaival szemben 
az NKÖM művészeti és nemzetközi kapcsola
tokért felelős helyettes államtitkáraként részt 
vettem a 2001. évi franciaországi magyar kul
turális évad szakmai munkájában, felü
gyeletében. A lap állításaival szemben a Francia 
Nemzeti Érdemérem (Becsületrend) Főtiszti 
keresztjének kitüntetettje vagyok. A cikk sugat- 
mazásával szemben sem az önéletrajzom, sem 
a pályázatom nem ollózott más pályázó önélet
rajzából egyetlen sort sem.”

A valóság az, hogy a 2000-ben alapított 
Flungarofest — melynek Rubovszky Rita volt az 
igazgatója — szervezte 2001-ben a 800 milliós 
költségvetéssel bíró Francia Kulturális Évadot, 
majd később olyan jelentős rendezvényeket, 
mint például a vatikáni magyar kiállítást. A 
2001-es MAGYart csaknem nyolcszáz programot 
foglalt magába, és kétszázötven franciaországi 
településre jutott el. Körösi Orsolya nem 
szervezője volt az évadnak, hanem művelődési 
és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkárként kapcsolódott hozzá, 
s kapta meg a kitüntetést, a Becsületrend ala
csonyabb rendű fokozatát, amelyben a magyar 
küldöttség más tagjai is részesültek. Rubovszky 
Rita egyébként a napokban veszi át a 
Becsületrend legmagasabb fokozatát, ami 
külföldinek adható, a nagykeresztet, amely 
talán elég lesz a sztármenedzseri státusz 
elismeréséhez a pécsi városháza számára.*
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Pécs kulturális kínálata és
A turizmus és a kulturális kínálat 
kapcsolata

Kulturális turizmusnak hívunk minden olyan 
lakóhelyen kívülre irányuló utazást, amelynek 
célja a kulturális javak és attrakciók 
(események, épített örökség stb.) megtekintése. 
A kulturális célú utazások legfőbb motivációja 
az új ismeretek szerzése és intellektuális 
élmények átélése, azaz az emberekben meglévő 
kulturális szükségletek kielégítése.

A jelenlegi trendek alapján megállapítható, 
hogy csökken a hagyományos, évi egyszeri 
hosszabb, főleg pihenési célú utazások aránya, 
és növekszik az évi többszöri rövid, kulturális 
célú, és legfőképp városokba irányuló utazások 
aránya. A város egyre inkább turisztikai ter
mékké vált, amelyik kínálatával és szolgáltatá
saival- kielégíti a lakosság és a turisták igényeit. 
A rövid városi túrák mellett a pihenési célú 
utazás során is megnőtt az igény a kiegészítő 
kulturális élmények iránt. A kultúra a turizmu
son túlmutatóan nagyon fontos városfejlesztési 
tényezővé is vált. Mint az elérhető élet
minőséget nagymértékben meghatározó 
tényezőre, nagy hangsúlyt fektetnek rá a város
fejlesztési és városmarketing stratégiák 
meghatározásánál is. A megfelelő mennyiségű 
és minőségű kulturális kínálat biztosítása 
alapfeltétele lett egy város versenyképessége 
megőrzésének illetve növelésének, ezzel azon
ban a város kulturális kínálata is az egyre 
fokozódó városközi verseny részévé vált. Ezért 
mind több városban felismerték annak jelen
tőségét, hogy szükség van az adott város kul
turális életének és fesztivál kínálatának egy jól 
átgondolt stratégia alapján történő 
fejlesztésére. Magyarországon eddig Budapest 
és Miskolc jutott el addig, hogy kidolgozzon 
egy városi kulturális stratégiát, de az ilyen jel
legű stratégiák szükségességének gondolata 
számos más városban is felmerült az utóbbi 
időben, általában az Európa Kulturális Fővárosa 
pályázatra való felkészülés során átélt tapaszta
latokhoz kapcsolódóan.

A városnak, mint turisztikai termékcsoport
nak három különböző típusú terméke van, ame
lyek minősége összességében meghatározza 
egy város turisztikai (és részben a szélesebb 
értelemben vett) versenyképességét, végered
ményben azt, hogy hány látogatója, betelepülő 
cége és újonnan ideköltöző (vagy a városban 
maradó, el nem költöző) lakosa van az adott 
településnek.

Elsődleges termék: a város kulturális létesít
ményei (múzeumok, galériák, színházak), 
épített örökségei, valamint a fizikailag nem 
megfogható helyi hangulat, a hely szelleme. 
Ez az a termék, amelyért elsődlegesen a 
városba utaznak a turisták, ennek megis
merése a fő motiváció.

Másodlagos termék: a turisztikai és szabadidős 
szotgáltatások színvonala. A szolgáltatások 
magas színvonala szükséges ahhoz, hogy

a város megfelelő módon fogadni tudja 
a megismerésére érkezett látogatókat. Ide
tartoznak a szállások, éttermek, 
szórakozóhelyek minősége, a sport, a 
szabadidős és a kereskedelmi infrastruktúra. 

Harmadlagos termék: idetartozik minden olyan 
egyéb infrastruktúra, amely lehetővé teszi 
egy hely megközelíthetőségét és biztosítja 
a pontszerűen elhelyezkedő attrakciók láto- 
gathatóságát. A külső megközelíthetőség 
(utak, repülőtér, vasutak) minősége azért 
fontos, hogy a látogató arányosnak érezze 
az utazás során elszenvedett fáradalmakat 
a hely meglátogatása során szerezhető 
kellemes élményekkel. A belső megközelít
hetőség (parkolók, látogatóforgalom 
hatékony menedzselése, információs táblák 
és pontok, táblarendszer, városarculat) 
a pontszerű attrakciók közötti mozgást és 
tájékozódást segíti elő, valamint okos 
szervezés esetén kitágítja a városok ún. 
turisztikai kerületeit, azaz a látogató többet 
megismer a városból, tovább marad ott, 
többet költ helyben.

A kultúrának mindenképp nagyon fontos 
szerepe van egy város arculatának 
meghatározásában. A kultúra animáló szerepe 
egyértelmű: a fesztiválok, utcai rendezvények 
hozzájárulnak egy hely sajátos hangulatának, 
otthonosságának és lüktető dinamikájának 
kialakításához. Ha az utcák üresek, nincsenek 
rendezvények, iltetve a tereket nem használják 
az emberek mindennapi szociális érintkezéseik 
helyszíneként, akkor egy város rideg, unalmas 
és stagnáló arcát mutatja a látogatóknak.

Ezt felismerve egyre több a kulturális ren
dezvény világszerte, számtalan város részt 
vesz a „fesztiválosodás” versenyében annak 
érdekében, hogy sikeresek legyenek a városok 
közötti versenyekben. A növekvő kínálat meg
nehezíti a versenybe beszállni kívánó városok 
dolgát: olyan kulturális kínálatot kell kialakítani, 
amelyik különleges (egyedi), köthető az adott 
városhoz és széles körű érdeklődésre tarthat 
számot. Az egyik legnagyobb kihívás nap
jainkban, hogy eredeti ötletekkel ún. niche-t, 
rést találjanak a városok a kultúra globális 
kínálatában, és valami olyannal lépjenek 
a porondra, amellyel más még nem. Az 
összművészeti fesztiválok — legalábbis mai for
májukban — nem rendelkeznek regionális vagy 
szélesebb földrajzi hatókörű turisztikai vonz
erővel. Általános probléma, hogy helyi, a 
közösség kulturális és közösségi szükségletei 
kielégítésére szolgáló lokális kulturális 
eseményeknek és fesztiváloknak turizmus
élénkítő szerepet szánnak és tulajdonítanak.

A mai turista mindenhol valamilyen külön
legességre vágyik, ugyanakkor szereti a 
megszokott minőséget megkapni a szolgáltatá
sok területén (ismerős hotelláncok). Elvárja 
a jó minőségű szolgáltatásokat, de fizet is érte. 
Ezért szükséges az elsődleges termékek mellett 
a turisztikai szolgáltatások és a megközelíthe
tőséget biztosító infrastrukturális feltételek 
egyidejű fejlesztése. Általában a hangsúly a 
vonzerők pontszerű fejlesztésén és a külső 
elérhetőség javításán van és elhanyagolják az 
olyan fontos fejlesztéseket, mint a belső közle
kedés megoldása (parkolás, tömegközlekedés), 
az információs felületek rendszere és a közterek 
kialakításának minősége (városarculat).
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a kulturális turizmus
A turizmus helyzete Pécsett*

Pécsett — hasonlóan a dél-dunántúli régió leg
nagyobb részéhez — folyamatosan csökken a 
turistaforgalom. Sajnálatos módon 2005-ben 
a város kikerült a 10 leglátogatottabb város 
köréből. A belföldi forgalom stagnál (míg orszá
gosan a belföldi turizmus élénkül), a külföldi 
vendégforgalom abszolút értékben is gyorsan 
csökken. A csökkenő vendégforgalomhoz egyre 
rövidülő átlagos tartózkodási idő társul (1,8 
nap), ezért a vendégéjszakák száma is csökken. 
Az adatokból úgy tűnik, hogy Pécs egyre kevés
bé vonzó úti cél, és azok is, akik meglátogatják 
a várost, 1-2 nap alatt végigszaladnak a 
nevezetességeken, és gyorsan továbbállnak.

A látogatók utazási motivációit vizsgálva 
megállapítható, hogy a kultúra megismerése 
fontos tényező: a külföldi látogatók 30%, a 
hazai vendégek 20%-a minősítette látogatását 
kulturális jellegűnek. A városlátogatás célzatú 
utazást említették azonban legtöbben: a láto
gatók 35%-a  e célból érkezett Pécsre.
A nagyobb távolságnak tudható be, hogy a 
külföldiek 20%-a egy nagyobb, országjáró út 
során kereste fel Pécset; ez a belföldi turistákra 
egyáltalán nem jellemző.

Nemzetközi felmérések kimutatásai szerint 
a kulturális célzatú vendégek általában 
képzettebbek, az idősebb generációk közül 
kerülnek ki, az utazás során támasztott igényeik 
és költési hajlandóságuk jóval magasabb az 
átlagnál. A kulturális kínálat szerint vizsgálva 
megállapították, hogy különösen a kortárs zenei 
események azok, amelyek a legtehetősebb 
rétegeket vonzzák leginkább. A Pécsre láto
gatók képzettségi szintjét és jövedelmi viszo

nyait vizsgálva megállapítható, hogy a látogatók 
képzettségi szintje származási helytől 
függetlenül kifejezetten magas (több mint 
60%-uk rendelkezik BA vagy MA fokozattal), 
különösen a külföldiek vagyoni helyzete kife
jezetten előnyös (a külföldi látogatók 30%-a évi 
hatvanezer eurónál magasabb jövedelemmel 
rendelkezik). A belföldi látogatók zöme is a 
magyarországi bérviszonyokhoz képest 
tehetősebb rétegek közül kerülnek ki (a láto
gatók fele évi 2,5 millió forintnál többet keres). 
A látogatók korösszetétele származási helytől 
függően eltér: a hazaiakhoz képest sokkal 
jelentősebb a külföldiek között az idősek 
aránya (a városba látogatók több mint 18%-a 
60 évnél idősebb), de Pécset leginkább a 
30 évnél fiatalabbak keresik fel (a külföldiek 
35%-a, a belföldiek 42%-a tartozik ebbe a 
csoportba).

A látogatók rövidke itt-tartózkodásuk során 
főleg a város épített nevezetességeit, valamint 
a múzeumokat látogatják meg. Nagyon kevés 
azoknak a látogatóknak az aránya, akik valami
lyen előadóművészeti eseményt tekintettek meg 
(hazaiak 12,5%-a, a külföldiek i 5,67o-a). 
Legkevésbé a zenei események vonzották a 
turistákat, de a Pécsett bőséges kínálattal ren
delkező népművészeti események sem vonzot
tak tömegeket. Ennek oka lehet egyrészt a 
város kulturális eseménykínálatának érdekte
lensége, másrészt az a tény, hogy a városba 
látogató turisták a jól kiépült promóciós 
csatornák (internetes, illetve szállodákban 
igénybe vehető jegyrendelés, a városi kulturális 
kínálat szétaprózott és nem egységes arculattal 
megjelenő hirdetési felületei, idegen nyelvű 
naprakész programmagazin) teljes hiánya miatt
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egyszerűen nem értesülnek az éppen zajló 
programokról. Számos nyári napon azonban 
nincs kulturális program (mozielőadáson kívül) 
a városban, amelyre az idelátogató el tudna 
menni.

A város nyújtotta lehetőségekről különböző 
információs csatornákon át tájékozódhatnak 
a turisták. A szóbeszédnek, azaz a családtagok 
és barátok elbeszéléseinek kiemelkedő szerepe 
van az információszerzésben az utazást 
megelőzően, hasonlóan az útikönyvekhez és az 
internethez. Ez utóbbi miatt elengedhetetlenül 
fontos lenne a város turisztikai és kulturális 
kínálatának egy honlapon történő közzététele 
több nyelven, felhasználóbarát módon, on-line 
foglalási lehetőséggel, praktikus információkkal. 
Ez ma teljesen hiányzik Pécsett: a város hon
lapján véletlenszerűen van egy-két intézmény 
belinkelve, nincs a városnak turisztikai honlap
ja, a Pécsi Kulturális Központ által működtetett 
eseménynaptár nehézkesen kezelhető, egy 
nyelvű, és távolról sem tartalmaz minden, a 
városban zajló programot, és a vizuális megje
lenése szegényes, nem vonzó és figyelem
felkeltő.

A látogatás során az információs iroda 
(Tourinform) vezető szerepe az információ- 
szerzés terén megkérdőjelezhetetlen, ezért 
fontos a minél színvonalasabb és szívélyesebb 
kiszolgálás biztosítása. Érdekes módon az inter
net szerepe a látogatás során radikálisan 
visszaszorul, feltehetően a könnyen megtalál
ható elérési pontok alacsony száma miatt. Ez 
felveti egyrészt a közterületekről elérhető inter
netpontok hálózata felállításának, másrészt a 
pécsi szállodák internet-hozzáférést biztosító 
fejlesztésének szükségességét. Ez — 
összekötve a pécsi kulturális, turisztikai vonz
erőiről és szolgáltatásokról szóló tartalom 
fejlesztésével — naprakész információhoz juttat
ná (a városlakók mellett) a Pécsre látogatókat.

A felmérés egyik legérdekesebb vizsgálata 
annak feltérképezése volt, hogy az idelátogatók 
hogyan értékelik Pécs turisztikai 
kínálatát: mennyire értenek egyet a felsorolt 
állításokkal (az ötfokú skálán az ötös jelenti a 
teljes egyetértést, az egyes a határozott egyet 
nem értést). A város, mint turisztikai termék 
elmélete alapján a városra jellemző attribú
tumok három csoportba tartoznak: a város 
elsődleges termékcsoportját alkotó kulturális 
kínálatba (fesztiválok és kulturális események, 
múzeumok, történelmi és épített örökség, egye
di attrakciók), a vendégforgalmi szolgáltatá
sokat jelentő másodlagos termékcsoportba 
(bevásárlólétesítmények, változatos bárok és 
éttermek, változatos sportolási és szabadidős 
létesítmények, jó minőségű szálláshelyek). Az 
utolsó csoportba sorolt jellemzők a város nem 
kézzel fogható jellemzőit sorolta fel, amelyek 
meghatározzák egy adott hely hangulatát, 
valamint tükrözik a látogató várost érintő 
értékítéletét (divatos hely, multikulturális 
térség, kulturálisan kiemelkedő város, nyelvi 
sokszínűség, élettel teli hangulat, vendégsze
rető helyiek, helyi gasztronómiai jellegzetes
ségek, szokások és hagyományok).

A város kulturális vonzereit vizsgálva megál
lapítható, hogy leginkább az épített örökséghez 
kapcsolódó látnivalók, valamint a múzeumok 
meglétével társították Pécset az idelátogatók.
E területeken a legpozitívabb képpel a belföldi 
turisták rendelkeznek, míg a helyiek és a 
külföldiek kicsit kritikusabban álltak hozzá ezen 
állításokhoz. A fesztiválok és kulturális 
események állítás megítélésében rendkívül nagy 
különbség volt a válaszok között a származás 
helyét tekintve. A pécsiek nagyrészt azonosut-
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tak azzal, hogy Pécs a fesztiválok és a kul
turális események városa. Ettől jóval kevesebb 
belföldi turista állította ugyanezt; a külföldi 
turisták fejében pedig határozottan nem élt e 
kép. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le 
(figyelembe véve a látogatók kulturális javak 
fogyasztásának szokásait is), hogy a 
külföldieket nem képes a jelenlegi kulturális 
kínálat megszólítani, de még a nem pécsi 
magyarokat is kevéssé. Ez — összevetve a 
város által kínált kulturális fesztiválok profiljával 
— érthető is, hiszen kevés a karakteres, más 
városétól eltérő profilú és kellő program- 
sűrűségű fesztivál Pécsett, külföldiek számára is 
érdekes és befogadható kulturális esemény 
pedig jóformán alig akad. Ezen mindenképpen 
változtatni kell akkor, ha a város úgy dönt, 
hogy kulturális kínálatával meg kívánja célozni 
a külföldi vendégeket is.

A másodlagos turisztikai termékek 
megítélését vizsgálva egyértelműen igazolódik 
az a nagy hiányosság, hogy Pécsett alig van jó 
minőségű szálláshely (teljesen hiányoznak a 
felső kategóriába tartozó négy- és ötcsillagos 
szálláshelyek). Ezt azonban ki kell egészítenünk 
azzal, hogy a sport- és szabadidős lehetőségek 
is korlátozottak Pécsett, kevés a pihenést és 
sportolást lehetővé tévő, turisták számára is 
vonzó létesítmény (nincsenek parkok, fürdők, 
az Állatkert és Vidámpark nem vonzóak, nem 
lehet sporteszközöket kölcsönözni, a sportpá
lyák a turisták számára nem elérhetőek, nem 
állnak játszóterek rendelkezésre a gyerekkel 
érkezőknek). Leginkább a vendéglátással 
elégedettek a Pécsre látogatók.

A város lehetőségei a kulturális kínálat 
fejlesztésére kedvezőek, hiszen a nem kézzel 
fogható jellemzők közül az egyedi és külön
leges kulturális régió állítással értettek egyet a 
legtöbben. A város arculatára a ma rendel
kezésre álló keret elégtelen: ezt bizonyítja, 
hogy Pécs nem tartozik a divatos, felkapott úti 
célok közé. Van egy-két mítosz, amellyel inkább 
a helyiek értenek egyet, de az idelátogatók 
kevéssé: ilyen a város soknemzetiségű voltának 
hangsúlyozása, amelynek kézzel fogható jeleit 
nemigen lehet megtalálni, vagy a helyi 
gasztronómia különleges volta, amellyel a 
belföldi turisták totálisan nem értenek egyet, 
továbbá a szokások és tradíciók megléte, 
amellyel még a pécsiek sem azonosulnak, a 
vendégek pedig egyáltalán nem. Az emberek

vendégszeretetét azonban mindenki észleli 
(a külföldiek leginkább), ami biztató 
lehetőséget nyújt a turizmus fejlesztéséhez.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Pécsre 
látogató általában jól képzett és jó anyagi 
körülményekkel rendelkező látogatók nagyra 
értékelik a város épített örökségét és múzeu
mait, motivációjukban a kultúra megismerése 
előkelő helyen áll, amely nagyszerű lehetőséget 
biztosít a városban alkotók számára ahhoz, 
hogy jelenlétükkel pótlólagos keresletet 
indukáljanak és hozzájáruljanak a város kul
turális életének fejlődéséhez. Ahhoz azonban, 
hogy a turisták a jelenleginél nagyobb mérték
ben részt vegyenek a helyi előadóművészeti 
események látogatásában, a város kulturális 
esemény- és fesztiválkínálatát át kell alakítani 
úgy, hogy azok érdekessé és vonzóvá váljanak 
a nem helyi emberek számára is. Továbbá 
modernebb, felhasználóbarát és többnyelvű 
kommunikációs csatornákat kell kiépíteni, ame
lyen keresztül hatékonyan lehet promóciós 
tevékenységet kifejteni. Az internet adta 
lehetőségekre nagymértékben támaszkodni kell.

Pécs kulturális fesztiválkínálata

Pécs jelenleg nem rendelkezik nemzetközi jelen
tőségű kulturális fesztivállal. Országos hatókörű 
fesztiválja a POSZT, amely annak ellenére, hogy 
az Off programok révén valódi kulturális fesz
tivállá vált, inkább tekinthető egy szakma 
Budapestről kihelyezett konferenciájának (nem 
pécsi szervező és lebonyolító szakmai 
szervezetek bevonásával), mint valódi kulturális 
fesztiválnak. A fizetős programokra a 
nagyközönség csak igen kis számban juthat be, 
a jegyeket nem lehet interneten foglalni, azaz 
egy „halandó” nem pécsinek esélye sincs 
jegyekhez jutnia. A POSZT-on kívül a televízió
záshoz köthető Kamera Hungária, valamint a 
Pécsi Filmünnep tekinthető országos hatókörű 
szakmai fesztiválnak. A fenti fesztiválok egyikét 
sem a város saját rendezvényszervező cége 
szervezi meg és bonyolítja le, a város által 
a megszervezésért fizetett támogatások nem 
maradnak a városban és régiójában (hogy a 
helyi rendezvényszervező cégeket és kreatív vál
lalkozásokat segítse), hanem a külsős cégekkel 
kötött megbízási szerződések eredményeképpen 
főképp budapesti cégeknél realizálódnak.

Országos hatókörű, valóban fesztiváljelleget 
öltő és a maga stílusában mérvadó rendezvény 
a nyaranta megrendezésre kerülő Rockmaraton, 
amelyet ugyancsak a Pécsi Kulturális Központtól 
független magánkezdeményezés alapította és 
menedzseli le. Az Európa Centrum Kht. által 
megrendezett ICWIP kulturális programjai 
kiegészítő rendezvényei egy nemzetközi 
diákrendezvénynek; az esti koncerteken kívül 
a város lakosságának nincs hozzáférése a prog
ramokhoz.

A Pécsi Kulturális Központ által rendezett 
fesztiválok zöme „összművészeti”, illetve a folk
lórhoz kötődő, regionális vagy országos jelen
tőséggel és önálló, Pécsre jellemző arculattal 
nem bíró eseménysorozatok. Jellemző e fesz
tiválokra a meghatározó téma (tematika) teljes 
hiánya, a programok mérhetetlenül széles 
minőségi skálája (katonai toborzótól igényes 
kortárs operáig), az évenkénti repetitív megje
lenés és az újítás-innováció hiánya, valamint az 
alacsony programsűrűség és a programok 
számához viszonyítva túlságosan hosszú időtar
tam. A Baranya megyei Kulturális és 
Idegenforgalmi Központ Pécsett megrendezésre 
kerülő fesztiváljai ugyancsak ismétlődőek, de 
általában rövidebbek, és műfajilag egysíkúak: 
szinte kivétel nélkül a szokásokhoz, hagyo
mányokhoz és népművészethez köthetőek.

Általánosságban elmondható, hogy Pécsett 
a kortárs művészet gyakorlatilag nem jelenik 
meg a város kulturális kínálatában. A nemzet
közi kapcsolatokon keresztül Pécsett bemu
tatkozási lehetőséget kapó szervezetek mind a 
hagyományokhoz kötődő előadásokat mutatnak 
be (pl. Határon túli magyarok fesztiválja), a mai 
kortárs alkotások nem kapnak teret a prog
ramokban.

A programok időrendi eloszlásában — mint 
a pécsi éghajlatban a csapadék eloszlásánál — 
egy nyár eleji maximum, valamint egy őszi 
másodlagos maximum jelentkezik. A Tavaszi 
Fesztivál átlagos napi egy programot kínáló 
három hetén kívül júniusig gyakorlatilag nincs 
fesztivál a városban. A július közepén lecsengő 
programtorlódást követően elkezdődik a nyári 
pangás, amit csak az ICWIP könnyűzenei prog
ramjai, valamint a Rockmaraton tör meg.
A Pécsi Szabadtéri Játékok 60 napja alatt 30 
előadás kerül bemutatásra, azaz átlag két
naponta van előadás. A programkínálat mennyi
sége a nyár nagy részében nem éri el azt a 
szintet, amelytől a helyi vagy a városba láto-
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gató embernek olyan benyomása volna, hogy 
Pécsett mindig lehet valamit csinálni.

A szeptemberi Pécsi Napok kulturális 
bőségét követően az ősz már jóval szegénye
sebb kulturális kínálatot jelent a város 
életében. A tél programhiányát csak a Pécsi 
Advent ugyancsak hosszú, erősen vallási jellegű 
napi átlag egy programot tartalmazó időszaka 
enyhíti valamelyest.

Összevetve a város kulturális eseményeinek 
kínálatát a Pécsre látogató turisták 
összetételével megállapíthatóak azok a 
fejlesztési irányok, amelyeket követni kell 
akkor, ha a város a jelenlegi célközönségét 
kívánja megszólítani kulturális kínálatával. 
Természetesen a fő fejlesztési irányok 
meghatározásához sokkal részletesebb 
felmérésekre és kutatásokra van szükség, de 
pár jellemző irányt és javaslatot meg lehet 
nevezni.

Pécs esetén meghatározó a fiatalok jelen
léte, ezért a fiataloknak szóló progresszív, a 
művészet és technológia összekapcsolásával 
létrejövő eseményeket, fesztiválokat érdemes 
lenne meghonosítani. A külföldiek körében 
nagyobb az idősebbek aránya: számukra a 
nyelvi akadályt nem jelentő zene és tánc lehet 
az, amelyik vonzóvá válhat. Figyelembe véve 
azt, hogy az ideérkezők képzettségi szintje 
igen magas, az előrehaladott életkor nem jelen
ti feltétlenül körükben a folklór, a hagyomány, 
a népművészet iránti olthatatlan kíváncsiságot. 
A kortárs elemek erősítése egyaránt szolgálja 
a fiatalok és idősek igényeinek kielégítését. 
Célszerű a minden városra jellemző, a karakte
risztikus és így megkülönböztető jegyeket nem 
viselő összművészeti fesztiválokat visszaszorí
tani, és olyan új, innovatív ötletekkel előjönni, 
amelynek eredményeképpen a csak Pécshez 
kötődő és a városra jellemző események száma 
növekszik.

A kulturális turizmus fejlesztésének 
alapvetései
Annak ellenére, hogy Pécs és Baranya megye 
már évekkel ezelőtt fejlesztési kulcságazatokká

nyilvánította mind a kultúrát, mind a turizmust, 
ezt nem követték operatív döntések az 
irányítási szerkezet modernizálása érdekében, 
valamint az ágazatok fejlesztésére allokált 
pénzügyi forrásokat sem növelték meg, azaz 
a politikai elkötelezettség nem nyilvánult meg 
a mindennapi döntések terén. Ahhoz, hogy 
valóban sikeres kulturális turisztikai fejlődés 
induljon meg Pécsett, az alábbi szempontok 
alapján kidolgozott stratégia kidolgozására és 
végrehajtására van szükség.

Stratégiai gondolkodás
Egy város kulturális kínálatának meghatá

rozásánál törekedni kell a helyi adottságokon 
alapuló, egyedi termékek (fesztiválok, 
események) fejlesztésére. Meg kell határozni a 
kultúra szerepét egy város életében. A stratégia 
végrehajtását egy ágazatközi koordináló 
szervezet irányításával, az összes kulturális és 
turisztikai intézmény részvételével kell 
megoldani. Turisztikai szempontból az, hogy 
mindennap van valamilyen program, egy olyan 
minimumnak tekinthető, amely ahhoz szük
séges, hogy az idelátogató turista képes legyen 
valamilyen rendezvényt meglátogatni. Ahhoz, 
hogy a kulturális kínálat átlépje azt az 
ingerküszöböt, hogy önmagában vonzerővé 
váljon és a turisták azért látogassanak a város
ba, hogy megtekintsék az adott kínálatot, a kul
turális események koncentrált és tematikus 
megjelenésére van szükség. Pár napos tema
tikus fesztivál sokkal nagyobb vonzerővel bír, 
mint egy elnyújtott „összművészeti” fesztivál. 
Folyamatosan koncentrált kulturális kínálatot 
még milliós agglomerációk sem képesek nyúj
tani: ezt ismerték fel például Lille-ben 2004- 
ben, amikor is a Kulturális Főváros évadot 
három szezonra osztották, és a szezonokon 
belül koncentrálták a kínálatot. Azzal, hogy 
Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz, 
eldőlt az a kérdés, hogy a város kíván-e ilyen 
jellegű, nemzetközi mércével mérve is színvo
nalas rendezvényeket szervezni. A megtisztelő 
cím elnyerésével a minőség és a nemzetközi 
mérce alkalmazása kötelezővé vált.

A kulturális kínálat meghatározása 
Egy település kulturális kínálatának 

kialakításánál figyelemmel kell lenni a település 
társadalmi adottságaira, közművelődési
közösségi igényeire és gazdaságfejlesztési és 
kulturális céljaira is. El kell különíteni a helyi 
közösségi igények kielégítésére szolgáló ren
dezvényeket azoktól a kulturális művészeti fesz
tiváloktól, amelyek alkalmasak arra, hogy a 
településre látogató turisták figyelmét is felkelt
sék, és lehetővé tegyék a közvetített értékek 
befogadását (nyelvi akadályok leküzdése). 
Célszerű a különböző jellegű rendezvényekre 
allokált pályázati és/vagy normatív forrásokat 
elkülöníteni egymástól annak érdekében, hogy 
ne kelljen az eltérő célzattal megrendezett ren
dezvényeknek egymással versengeniük. Ehhez 
szükséges a különböző fesztiválok valós turisz
tikai súlyát és szerepét — előre meghatározott 
szempontok alapján — felmérni. Egy város kul
turális fesztivál kínálatának meghatározásához 
elengedhetetlen a megcélzott közönség 
azonosítása, igényeik felmérése, és a kínálat 
ehhez történő igazítása. A turisztikai vonzerővel 
bíró fesztiválok és rendezvények szervezésénél, 
a rendezvények időpontjának kijelölésénél — 
a lehetséges szinergia kihasználása végett — 
a turisztikai szempontokat is figyelembe kell 
venni, jó időzítéssel meg tehet teremteni egész 
évben egy-egy időszak (évszak, szezon) 
koncentrált kínálatát, amely hozzásegít egy 
érdekes és dinamikus kulturális élettel ren
delkező település képének megteremtéséhez.

Integrált irányítási szerkezet
A kulturális és turisztikai szektorok 

együttműködésének számos szintje lehetséges: 
stratégiai szint, végrehajtási (vagy menedzselési 
szint), valamint intézményi szint. Az 
együttműködés a legfontosabb a stratégiai szin
ten, a fejlesztési irányok meghatározásánál. 
Stratégiai szinten szükséges a kulturális szak
emberek mellett a város meghatározó turisztikai 
vállalkozásai képviselőinek a bevonása. A 
turisztikai marketinget — amennyiben a kultúra 
mint elsődleges turisztikai termék kerül 
azonosításra — a város vagy térség kulturális 
kínálatára kell alapozni. Nagyon fontos a mar-
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ketingüzenetek egyértelmű közvetítése egy 
könnyen azonosítható arculat kialakításával és 
következetes alkalmazásával. A kulturális kíná
lat minőségbiztosítását — hasonlóan a turisz
tikai szolgáltatások, mint hotel, vendéglátás 
kategorizálásához — be kell vezetni a területi 
márkavédjegy következetes alkalmazásával.
Meg kell határozni, hogy mely rendezvények 
részesülnek támogatásban és jogosultak a 
város arculati elemeinek használatára.

Jelenleg Pécsett egyedül a Baranya megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi központ az, ame
lyik operatív szinten egy szervezeti keretben 
foglalkozik a kultúra és a turizmus területeivel. 
Az integrációnak azonban nincs folytatása sem 
stratégiai irányban, sem intézményi irányban.
A város részéről a turizmus operatív irányítási 
szintje teljesen hiányzik, hiszen nincsen 
Turizmusfejlesztési Osztály, de stratégiai szinten 
is csak az alpolgármesteri szinten jelenik meg 
az ágazat, hiszen nincs önálló idegenforgalmi 
bizottság. Ez furcsa állapot egy olyan városban, 
ahol a turizmust bevallottan húzóágazatnak 
tekintik. A város turizmusfejlesztés melletti 
elkötelezettségének hiányát jelzik a fenti 
szervezeti hiányosságok, továbbá az, hogy 
minimális forrás áll rendelkezésre városmarke
ting célokra.

Kiemelt célok
— A kulturális turizmus számára érdekes 

attrakciók, komplex turisztikai termékek, 
fesztiválok létrehozása.

— Másutt még nem jellemző (niche-) termékek 
létrehozása, a meglévő fesztiválok priori- 
zálása, a csak a városra jellemző fesztiválok 
előnyben részesítése.

— Kulturális szolgáltatások minőségének 
fejlesztése.

— Kulturális kínálat fejlesztésének összekap
csolása a helyi kreatív vállalkozások 
fejlesztésével, az „importált” fesztiválok 
helyett helyi szereplők által szervezett és 
lebonyolított fesztiválok előnyben 
részesítése.

— A kultúraközvetítő intézmények, valamint 
a nem intézményesült kulturális 
szerveződések munkáját segíteni kell egy 
koordináló és a stratégiai irányokat 
meghatározó szervezet segítségével, amely 
megszervezi az események időbeli koordiná
cióját és a kultúraközvetítő intézmények 
korszerű (az IKT nyújtotta lehetőségekre 
hangsúlyosan építő) egységes hirdetési és 
arculati rendszerét.

hanem a város kulturális stratégiájához 
illeszkedő rendezvényeket támogat nyílt 
pályázaton keresztül, amelyen egyenlő eséllyel 
indulnak intézményesült szervezetek és alter
natív, szabadabb formációkban működő kul
turális egyesületek.
— A kulturális irányítási és intézményi (prog

ramszervező) szint feladatköreinek világos 
elhatárolása
Az önkormányzatnak a kulturális ren

dezvények piacát nem közvetlenül, a program- 
szervezők szintjén kell támogatnia, hiszen ezzel 
óhatatlanul előnyben részesít egy-két, bármilyen 
szempont alapján kiválasztott intézményt, 
amely elkényelmesedve nem érdekelt a folya
matos minőségi javulásban, a célközönség 
igényeinek felmérésére és megelégedettségi 
fokának mérésében (visszacsatolás).
— Versenyt kell teremteni a kulturális rendezvé

nyeket szervező intézmények/egyesületek 
között a költséghatékonyság és a kulturális 
sokszínűség megőrzése érdekében
A stratégia részeként szükséges tipizálni a 

kulturális rendezvényeket és fesztiválokat, meg 
kell határozni hogy melyek helyi, regionális, 
országos és nemzetközi jelentőségűek, valamint 
azt, hogy a város milyen arányban kívánja 
támogatni az egyes rendezvénytípusokat.
A tipizáláshoz kritériumrendszert kell felállítani 
(kulturális és turisztikai jellegűeket egyaránt). 
Szükséges, hogy a megítélt támogatások 
legalább 2-3 évre szóljanak, ugyanakkor a vál
lalt kritériumok nem teljesítése esetén a támo
gatás visszakérhető, illetve utolsó részletei 
visszatarthatóak legyenek.
— Helyi és idegenforgalmi vonzerővel is bíró 

rendezvények megkülönböztetése 
Illúzió volna azt hinni, hogy a mindenkori

városvezetés a helyi jellegű társadalmi és poli
tikai rendezvényeinek és ünnepeinek megren
dezésére ne tartana fenn egy saját tulajdonú 
rendezvényszervező irodát. Fontos azonban, 
hogy a helyi rendezvényeket mindenki annak 
tekintse, ami valójában, azaz ne tulajdonítson 
neki turizmusélénkítő szerepet (felesleges), és 
az önkormányzat — rendezvényszervező 
irodáján keresztül — ne vegyen részt a város 
kulturális fejlesztését célzó, a rendezvényekre 
rendelkezésre álló pénzügyi alap megcsapo
lásában, mivel ezzel rontaná a valódi turisztikai 
vonzerőnek minősülő nagyobb hatókörű kul
turális események megrendezésének feltételeit. 
A saját rendezvények költségeit az önkor
mányzatnak biztosítania kell egyéb pénzügyi 
kereteiből.
— Szponzori pénzek hatékony becsatornázása 

A szponzori pénzek hatékonyabb becsa-
tornázását és a jelenleginél igazságosabb szét
osztását szolgálja, hogy a mecénás alapot 
kezelő stratégiai-koordináció szervezet ajánlja 
ki a megjelenési lehetőségeket a lehetséges 
szponzoroknak, és a szponzori pénzek a 
mecénás alapba folynak be. ■

* Az adatfelmérésre 2004 nyarán került sor Pécs különböző 
kulturális és turisztikai nevezetességeinél, valamint a leg
fontosabb fesztiválokon (múzeumok, Székesegyház, Séta
téri rendezvények, színház stb.). A minta felvételére a nyár 
különböző időszakaiban, egyrészt a fesztiválokkal bősége
sen ellátott nyárelőn (POSZT, Művészetek és gasztronómia 
hete), másrészt a programhiányok júliusi időszakban került 
sor. A felmérésben alulreprezentáltak a szervezett út 
keretében a városba látogató turisták. A több hetes adat
gyűjtés során 200 kitöltött kérdőív került begyűjtésre.
A felmérés része az ATLAS 2004 nemzetközi kulturális 
turisztikai felmérés sorozatnak, így a pécsi eredmények 
egyrészt beépültek az öt kontinens számos országában 
azonos módszer szerint lezajlott felmérésbe, másrészt az 
eredmények összehasonlíthatóvá váltak más országok 
eredményeivel.

Pécs város kulturális stratégiájának 
alapelvei

Ahhoz, hogy képesek legyünk Pécsett ered
ményes kulturális turizmusfejlesztési stratégiát 
megvalósítani, elengedhetetlen a város kultu
rális kínálatának megújítása, amelyet egy gon
dosan felvázolt stratégia elkészítésével és 
végrehajtásával kell elérni. A kulturális 
stratégiának a következő alapelveket és célokat 
kell szem előtt tartania ahhoz, hogy eredménye
sen végrehajtsa a stratégiát az alább felvázolt 
eszközökkel: egy város kulturális stratégiája 
nem kezelhető elszigetelten más fejlesztési 
területektől. A kulturális fejlesztés érinti az 
önkormányzati tevékenység számos más 
területét: városfejlesztési beruházások, város- 
rendezési tervek, közlekedésfejlesztés, turizmus- 
fejlesztés, városmarketing. Ezt nevezik kulturális 
alapú városfejlesztésnek.

— A kulturális intézményrend
szer sokszereplős plurális jelle
gének megőrzése, az 
intézményközi együttműködés 
fejlesztése.
— Együttműködés kialakítása 
az ország egyéb kulturális 
intézményeivel a helyi kulturális 
kínálat bővítése érdekében.
— A pécsi kulturális szereplők 
országos és nemzetközi ismert
ségének elősegítése, a kezdő 
művészek menedzselése.

A megvalósítás eszközei

— Mecénás alap felállítása a ren
dezvények finanszírozására
A város a kulturális élet támo
gatására szánt forrásait nem egy 
(vagy két) saját tulajdonában álló 
intézményén keresztül költi el,
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Az EKF
A Köztérfejlesztési program végrehajtásáról

Pécs városa 2005 decemberében azzal nyerte 
el az Európa Kulturális Fővárosa címmel járó 
2010-es programév megrendezésének jogát, 
hogy pályázati anyagában a felkészülési folya
matot összekötötte egy kulturális alapú gazda
sági és társadalmi léptékváltással. A győztes 
anyag egyrészt alapoz a város történetileg ér
telmezett kulturális teljesítményeire, a jelen 
gyakorlatának erősítését ígéri, másrészt ezek 
mellett új minőségeket céloz meg.

Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) pályá
zatban vázolt léptékváltást elősegítő beruházá
sok az „öt fejlesztési kulcsprojektben” öltenek 
testet. Ezek sorába tagozódik be a közterek és 
parkok revitalizációs programja. A rendezvény
év sikeres lebonyolítását és a városi fejleszté
sek urbanisztikai hátterét biztosítaná a köztér
fejlesztési projekt. Feladata, hogy a korszerű 
városi minőséget és az új használati igényeket 
a helyi sajátosságok feltételei között megte
remtse.

Előzmények és következmények
A közterület-fejlesztési elképzelés céljai az EKF 
pályázatban kijelölt fejlesztési célok és straté
giai elképzelések hátterében fogalmazódnak 
meg és nyerik el értelmüket. Az EKF pályázati 
program nem kevesebbet vállalt, mint az 
Európai Unió egy vidéki kisvárosának holtpont
ra jutott gazdasági, társadalmi és kulturális 
életének megújítását. A kor valóságának kihívá
sait tekintve nem is lehetne helyesebb célokat 
kitűzni. Nem más fogalmazódott meg a pályáza
ti anyagban, mint a kor modernizációs elvárá
sainak megfelelő válaszadás egyik nagyon is 
életszerű alternatívája. Mindezzel a pályázati 
elképzelés a téteket magasra emelte. Ebben 
a programban a kultúrának kiemelt jelentőségű 
szerep jutott: Úgy is mint a város jelenlegi 
művészeti/kulturális gyakorlatának erősítése; és 
úgy is mint egy sajátos iparág, az úgynevezett 
„kreatív ipar” hátterét szolgáltató tevékenység,

amely részben betölthetné a gazdasági 
húzóágazat jelenlegi hiányát. A város jövőjét 
megalapozó fejlesztési stratégiájának modellje 
a kor Európájában sokat alkalmazott gyakorlat
ból meríti előképeit.

Ma már minden szakmai fórumon egyetértés 
tapasztalható annak tekintetében, hogy a 
köztér-revitalizációs program az öt kulcsprojekt 
közül a legnagyobb jelentőséggel bír. A szóban 
forgó közterület-fejlesztési program megvaló
sulásának helyszínei a város területén szétszór
va helyezkednek el. Alapelvként fogalmazódott 
meg, hogy a beavatkozási területek a városi 
szövet olyan gócpontjait fedjék le, amelyek 
minőségi fejlesztése motorként szolgálhat a 
környező területek fejlődésének beindításához.
A program keretében olyan fejlesztési pólusok 
és tengelyek kerülnek kialakításra, amelyeknek 
szerepe ma is adott, de nem kihasználtak vagy 
rosszul definiáltak, és amelyek ugyanakkor 
lefedik a város csaknem egészét, és a fejlődés 
lehetőségét kisugározzák a településterület 
egészére. A különböző típusú fejlesztések a 
város eltérő városrészeiben kerülnek meg
valósításra, illeszkedve a város szövetéhez 
és szerkezetéhez. A köztérfejlesztési program 
négy tevékenységi csoportba osztályozza az 
elvégzendő feladatokat. A 7,4 milliárdos költ
ségvetés tartalmazza (1) a műemlék-gondozási 
stratégia kidolgozását szolgáló programot; (2) 
az utcák és terek rekonstrukciós programját; (3) 
a városi zöldterületek és szabadidős szabadtéri 
infrastruktúrájának fejlesztési programját; (4) 
valamint a karsztforrások hasznosításának 
programját.

A városi szövet struktúráját összetartó utak, 
terek, parkok rendszerének megújítását szolgáló 
beruházás a város jelenlegi állapotát és poten
ciálját tekintve grandiózus célok elérését vállalja 
magára. A pályázatírás időszakában a Patartics 
Zorán vezetésével működő program-előkészítő 
munkacsoport oly módon jelölte ki a beavat
kozási területeket és az elérendő céltartalmakat, 
hogy azok megvalósulása esetén a város közte
rületi megújítása valóban elemi erővel megnyil
vánuló minőségi javulást hozhat magával.

A terek használatára az igény egyértelműen megmutatkozik, de jelenleg ez a tereket csak sátortáborrá képes változtatni 2006/4-5 echo 9
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A mennyiségi mutatók lenyűgözőek. Tételesen 
harminchat beavatkozási területet vagy terület- 
csoportot jelöltek ki. Az elvégzendő munka 
égető hiányosságok pótlását célozza meg. 
Ugyanakkor, a vállalt feladatok által generált 
funkcióváltoztatások vagy funkció-megerősí
tések olyan léptéket öltenek, melyek haszno
sulása túlnő az EKF rendezvényév kiszolgálásán, 
és a város teljesítményeinek és igényeinek csak 
a jövőben várható potenciáljaihoz igazodik. 
Ezáltal egy merész és hosszútávú fejlesztés 
kereteit szabja meg a program, rövid és záros 
teljesítési határidő keretei között. A tervezett 
közterületi fejlesztések többsége megjelenik 
a Városfejlesztési Főosztály által nyilvántartott 
rehabilitációs elképzelések között is. így 
például, sok egyéb mellett, sor kerül a 
Széchenyi tér-Kossuth tér-Centrum parkoló 
tengelyének, az Indóház térnek, a Tettye 
bizonyos tereinek és utcáinak, a 48-as tér, 
a Búza tér, valamint Kertváros, Meszes és 
Uránváros lakótelepi központjainak közterületi 
rekonstrukciójára.

Az EKF pályázatírási szakaszában működő 
munkacsoport program-előkészítő tanul
mányában kidolgozta a munka elvégzéséhez 
szükséges szemléleti alapelvek és szervezeti 
keretfeltételek vázlatát, valamint meghatározta 
az előkészítő munka folytatásához szükséges 
teendőket. Mindezt annak hitében tette, hogy 
egy nyertes pályázatot követő helyzetben biz
tosítani tudja a munka gyors és hatékony foly
tatását. A cím elnyerésével a program
előkészítő munka azonban — csakúgy, mint 
a kulcsprojektek többségénél — érdemileg nem 
folytatódott. Mindennek már közel egy eszten
deje. Az EKF pályázat elkészítése óta semmilyen 
tartalmi hozzászólás vagy program-előkészítési 
tevékenység nem folyt a közterek revitalizációs 
munkájával kapcsolatban. Komoly 
időveszteséget szenvedett el a program, ám a 
köztérfejlesztések kivitelezése jól összehangolt 
munka mellett még biztonságban befejezhető.
A másik négy kulcsprojekt esetében máris 
súlyos időzavarral kell számolnunk.

Az EKF pályázat eredményhirdetését 
követően célravezetőnek tűnt volna azonnal 
gondoskodni az öt kulcsprojekt előkészítéséért 
és lebonyolításáért felelős, szakmai kompeten
ciákkal is rendelkező irányítási csoportok felál
lításáról; valamint az építési-beruházási 
fejlesztések hátterében lévő intézményfejlesztési 
programadási munkák folytatásáról. A pályázat- 
írásban résztvevő szakmai munkacsoport 
kezdetben elegendő lehetett volna a munka 
folytatásához, és alkalmas lett volna megala
pozni, illetve irányítani a megfelelő szervezeti 
struktúra felépítését. Ehelyett a városvezetés 
halogatta a szakmai és döntési kompetencia- 
körök megnevezését. Ennek hiányában a munka 
nem indult el, mely később a jelenlegi 
késlekedések okává vált. Az idő azzal telt, hogy 
felelősséget érző szakmai és civil szervezetek 
követelték a folyamat megindítását és 
megfelelő szakmai alapra helyezését. Ennek 
eredményeképpen jött létre az Építészeti és 
Városarculati Tanács (ÉVARC), mely hatáskör és 
eszközhiánnyal küszködve, folyamatos 
erőfeszítések közepette igyekezett javaslatait 
eljuttatni közvetlenül a döntéshozóhoz. Hosszú 
késlekedés után, 2006 júniusában a városi köz
gyűlés megnevezte a kulcsprojektek felelős 
vezetőit. Azóta a helyzet semmit nem változott.
A projektfelelősök nem alakították meg azokat 
a szakmai felületeket, melyek képesek lennének 
a feladatmegoldás érdekében szükséges szak- 
szerűséget bevonni a projektirányítás 
szervezetébe. Az ÉVARC továbbra is megfogal

mazza javaslatait a projektgazda irányába, ám 
ott arra nincs érzékeny szakmai közeg, mely azt 
hasznosítani volna képes. Ennek következtében 
az érdemi előkészítő munka még számos pro
jekt esetében továbbra is hiányos.

A köztérfejlesztési program felelős vezetője 
Kelemen László, a Pécsi Városüzemelési és 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója lett. Az ő 
irányítása alatt megalakult egy tizenhárom főből 
álló Projekt-tanács, amely egyfajta döntéshozó 
legitimációt testesít meg a folyamatban. A prog
ram lebonyolításához szükséges szakmai szint 
ebben a szervezeti egységben is hiányosnak 
látszik. A projektgazda a mindezek pótlására 
vonatkozó kezdeményezésekre nem mutat nyi
tottságot, ami arra enged következtetni, hogy 
nem tekinti az EKF köztérfejlesztési programjá
nak végrehajtását az irányítása alatt álló 
Vagyonkezelő cég napi gyakorlatát képező 
rutintevékenységeknél komolyabb és összetet
tebb feladatnak.

Mindegyik nagy projekt megvalósítási folya
matának komplexitása messze túlnő az építés
kivitelezés végrehajtásának nehézségein. A 
feladatok jó megoldásának záloga a megfelelő 
igényekre alapozott fejlesztési koncepció kidol
gozásában rejlik. A Hangversenyterem program
adását az előadó-művészet, a Tudásközpontét 
pedig az oktatás és tudásközvetítés strukturális 
folyamatainak keretei között kell meghatározni. 
A Zsolnay kulturális negyed tervezésekor 
például lényegbevágó városépítészeti és város- 
fejlesztési kérdésekkel kell szembenézni. 
Hasonlóképpen igaz mindez természetesen 
minden fejlesztésre. Ezen összefüggésekre 
egyébként a pályázati háttéranyag, illetve annak 
szakmai konferencián való népszerűsítése is 
idejekorán felhívta a figyelmet, jelentőségét 
egyébiránt nem szabad feledni olyan — a kulcs
projektek között nem szereplő, de a pécsi pro
jektben kulcsfontosságú — intézmények 
esetében sem, mint amilyen például a pályázati 
anyagban a Zsolnay kulturális negyedbe integ
rált kortárs művészeti központ. Tervezésekor 
olyan feltételek között kell programot adni 
a majdan elkészülő intézmény számára, hogy 
az képes legyen megalapozni a pécsi kortárs 
művészeti élet gyakorlatának megújulását, és 
segítse annak teljesítményeit egy európai 
léptékű művészeti kontextusban elhelyezni.

Tétek és kockázatok
A városok fejlődését a rendszerváltozás előtti 
időszakig központi, felülről irányított folyamatok 
határozták meg. A helyi kormányzás és igaz
gatás, valamint a helyben kitermelt igények 
képviseletére alig volt lehetőség. 
Jellegzetességeit a lakás és lakhatási problémák 
megoldását szolgáló úgynevezett „lakótelep
politika” határozta meg. A ’9o-es évektől nap
jainkig terjedő időszak a szabadpiac térnye
résével, az ingatlanspekulációval, a lakáspriva
tizációval, a bérlakás építési lázzal jelle
mezhető, melyek mögött nem érvényesült 
átgondolt városfejlesztési stratégiából származó 
logika. A kor urbanizációs problémáinak okai 
között mindezen jelenségek megtalálhatók. 
Ilyenek például a konurbanizáció, a 
városközpontok elértéktelenedése, a zóna
szerkezet fennmaradása stb.

Európa városainak fejlesztését a ’9o-es 
évektől kezdve már más jelenségek befolyá
solják. Ugyanezen jelenségek által támasztott 
feladatok fogják meghatározni a 2010-es évek 
magyar városainak fejlesztési terveit is.
A városok jelentősége és kormányzásuk 
autonómiájának súlya növekedni fog. A város 
és környezetének (kisrégiójának) sajátos karak
tere válik fejlesztési lehetőséggé. A város, mint 
élhető minőség lehet potenciális vonzerő. Nem 
csak mint turisztikálható adottság, hanem mint 
olyan élettér, amely vonzerőt biztosíthat maga
sabb életminőséget elváró, magas képesítést és 
szellemi igényt kívánó lakosoknak. A városok
ban a művészet és a kultúra egyre nagyobb 
jelentőségre tesz szert. Ezzel egy időben 
növekedni fog a hely iránti elkötelezettséget, az 
identitást vagy reprezentációt megjelenítő szim
bólumok nyilvános köztereken létrejövő fizikai 
valóságának jelentősége. Ezek a folyamatok 
együtt járnak az épített környezet iránt érzett 
elkötelezettség növekedésével.

A közeljövő városfejlesztéseinek kihívásait 
ilyen és ehhez hasonló strukturális változások 
fogják meghatározni. A változások 
következtében megoldásra váró problémák 
között a köztereké és közösségi tereké csak 
egy a számos közül. A közterület-megújítás 
mint a városfejlesztés lehetséges eszköze 
először az 1980-as évek elején Barcelona
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közterület-rehabilitációs programjában merült 
fel. A program eredményessége azóta 
nemzetközileg közismert példája lett a köztéri 
beavatkozásoknak. A barcelonai ötletet a forrá
sok hiánya ihlette. Az elképzelés egyszerű volt: 
A városnak nem volt pénze drága ingatlanokon 
végzett beruházások finanszírozására, viszont 
a közterületek már tulajdonban voltak. A 
közterületet többnyire magántulajdon veszi 
körül. A közterület fejlődése hozza magával 
a befektetéseket, így a közterület fejlesztése az 
adókon keresztül gazdasági hasznot termel a 
köz javára. A városi minőség létrehozása már 
nem csak valami hozzáadott érték, hanem 
gazdasági megtérüléssel kalkulálható haszon.
A barcelonai siker titka mégis a végeredmény 
minőségében rejlett. A fejlesztés olyan 
minőséget tudott létrehozni, melynek karakterét 
képes volt a teret használók érték- és 
érdekválasztásaiból eredeztetni. Ugyanakkor 
a siker hátterében ott találunk egy szemléleti 
újítást is, mely a köztér kortárs fogalmát a ter
vezési folyamat tükrében fogalmazta újjá: 
irányadó elvvé lett a szakági, műszaki, 
közlekedéstechnikai, építészeti és dizájn prob
lémák megoldását egységes elgondolás alapján 
kezelő tervezési eljárás. Ehhez újra kellett for
málni a városfejlesztési eljárások lebonyolításá
nak bejáratott rendszerét.

Ma már világosan látszik, hogy az új struk
turális igényeket kielégítő városi minőséget biz
tosító megoldások létrejöttéhez Magyarországon 
nem elégséges a városfejlesztés jelenét 
meghatározó közigazgatási és döntéshozási 
gyakorlat. Pécs város köztér-rehabilitációs prog
ramjának kockázata abban rejlik, hogy a város 
képes lesz-e felmérni a fejlesztésben rejlő 
lehetőségeket. Képes lesz-e a feladat végrehaj
tásához szükséges szakértelmet a projekt 
irányításába, előkészítésébe és lebonyolításába 
bevonni. A köztérfejlesztési program 
előkészítését végző munkacsoport pályázati 
háttértanulmányában jó érzékkel mutatott rá a 
fejlesztési projekt legnagyobb kockázatára: az 
pedig a program végrehajtásában rejlik.

Feladatok és tennivalók
A fent leírt strukturális folyamatoknak megfelelő 
város feladatköreiből viszonylag egyszerűen 
kiolvasható annak az irányítási modellnek a 
váza, amely képes a fejlesztések végrehajtására. 
A szabályozási tervben élő vezérlő típusú, és 
a piac kínálati igényeit kielégítő intézményi 
szabályozásnak át kell adnia helyét a 
lehetőségeket és érdekeket finoman ösztönző 
és befogadó menedzselés típusú irányításnak. 
Először persze a felismeréseken alapuló 
elkötelezettségnek kell megszületni a politikai 
döntéshozás szintjén. Pécsen — elviekben — 
komoly esélyt adhat mindehhez az EKF pályáza
tában megfogalmazott célok képviselő-testületi 
megerősítése. A gyakorlat azonban mindezzel 
ellentétes jeleket mutat. A jelenség magyarázata 
talán rávilágít az EKF fejlesztések végrehajtása 
körül kialakult neuralgikus helyzet okaira is.
A koncepció kidolgozását követően elmaradt az 
a teoretikus alapon álló, elmélet és gyakorlati 
cselekvés összefüggéseit megvilágító kommu
nikációs munka, amely a politikacsinálók 
számára megfelelő alapot szolgáltathatna dön
téseik számára.

A legsürgetőbb teendők közé tartozik most, 
hogy valóban menedzsment szemléletű, szak
mai alapon működő projektirányítási csopor
tokat hozzanak létre a lebonyolítással megbí
zott felelős vezetők. Megfelelő hatáskörök és 
felelősségi körök definiálásával biztosítható 
lenne a munkavégzés. Az így felálló szervezeti 
egységeknek a hármas tagolás elvét kell követ
ni, ahol a tagolás pontosan meghatározott 
szerepköröket ír le:
• meghatározott a felelős döntéshozás szintje
• a szakértelmet biztosítani tudó szakmai

irányítás szintje
• és az operatív végrehajtást biztosító szint

szerepköre.
Mindehhez biztosítani kell az infrastruk

turális és anyagi hátteret.

Jelen helyzetben — az időzavar ellenére — 
nem kínálkozik más kiút, mint a köztérfej
lesztési program végrehajtását újraindítani.
Az EKF projekt-megvalósítási folyamata kiváló 
lehetőséget biztosítana egy progresszív város
menedzselési modell kipróbálására. Ahhoz, 
hogy a tervezés-döntéshozás-megvalósítás 
különböző résztvevői a folyamat során 
hatékonyan tudjanak együttműködni, szükséges 
lenne a köztérfejlesztési kulcsprojekt projekt
menedzselési szervezetének felállítására.

A projekt-lebonyolítási feladat végrehajtá
sához stratégiai tervet kell készíteni. (Ez nem 
tévesztendő össze a fejlesztés stratégiájának 
kidolgozásával!) A stratégiai tervnek tartalmaz
nia kell a fejlesztés végrehajtásának és 
előkészítésének ütemezett akciótervét — és 
legfőképpen tartalmaznia kell a fejélesztéshez 
szükséges szakmai ismeretek és információk 
beszerzésére vonatkozó elképzeléseket.

A közterek és parkok újjáélesztésének eddig 
elvégzett programadó munkája során körvona
lazódott a stratégiai alapelképzelés vázlata. 
Azonban a sikeres lebonyolításhoz szükséges 
előkészítésből jelenleg hiányoznak azok az 
elemző, feltáró munkálatok, melyek mondjuk 
a korszerű városi minőség, a működőképesség, 
az új használati igények vagy például az „elad
ható kreatív város” új strukturális igényeit a 
helyi sajátosságok feltételei között értelmezné. 
Ez a hiányosság a stratégiai célok 
érvényesülésének nehézségeit eredményezheti, 
és az egyes beavatkozási területeket érintő, 
konkrét fejlesztési programok kidolgozása során

okozhat majd súlyos nehézségeket. Félő, hogy 
a hely sajátosságaira nehezen reagáló, rutinsze
rű megoldásokhoz vezet. Ennek kockázatát mér
legelve, elkerülhetetlen lenne a tervezői prog
ramadás folyamatának összetettebb tervezése.

A konkrét tervezést megelőző program
előkészítő folyamatnak fejlesztési szempontból 
két alapvető munkafázisát érdemes megkülön
böztetni egymástól:
• A döntések megalapozása érdekében a 

közterületi fejlesztések elképzeléseit el kell 
helyezni a városfejlesztési stratégiák rend
szerében, és vizsgálni kell a városszöveti 
fejlesztés lehetőségeit. A program-előkészítő 
háttéranyag elvégezte ennek a munkának
a jelentős részét.

• A másik ilyen, tartalmilag megkülönböztet
hető feladat a tervezői programadáshoz 
szükséges információk beszerzése: Ez tűnik 
a legnehezebb és a jelenlegi magyar gyakor
lattól igencsak távol álló feladatnak. Főleg a 
közösség nevében végrehajtott beruházások 
esetében jellemző, hogy a fejlesztések folya
matában kicsi a program-előkészítésre fordí
tott energia. A programadás feladatát sok 
esetben a tervezési folyamat során 
megszülető eredménynek tekintik.

Elmondható ez a pécsi köztérfejlesztési 
projekt esetén is. Eddig semmilyen felmérés, 
tanulmány nem készült (és nem is tervezik 
elkészítését) azzal kapcsolatban, hogy miért 
szeretnek vagy nem szeretnek az emberek egy 
teret, mire használják vagy mire használhatnák, 
milyen funkciókat elégít ki egy tér vagy 
melyeket kellene kielégítenie, milyen 
meghatározó karakterei és funkciói lehetnek 
egy adott közterületnek, milyen tevékenységre 
épülő gazdasági lehetőségek rejlenek egy tér 
használatában. Egyszóval, ahogyan egy családi 
ház esetén, a tértervezés esetében is programot 
kell adni a tervezéshez és ez nem arculatter
vezők, dizájnerek és építészek feladata.

Ez nem mást takar, mint egy fejlesztés 
konkrét céltartalmának megfogalmazását. Ilyen 
célok teljesülésére úgy számíthatunk, ha azok 
elvárásai már a pályázati kiírás program
adásában megfogalmazódnak. Ehhez a tervezői 
programadás folyamatát kell alaposan és átgon
doltan megtervezni és végrehajtani. Fliányoznak 
azok a paraméterek, amelyek a köztereken 
folyó gazdasági és közösségi tevékenységek 
potenciálját, elvárható teljesítőképességét 
valószínűsíthetnék. A hiányzó információk nem 
csupán numerikusán rögzíthető adatok, 
melyeket elég lenne csak begyűjteni. Makro- és 
mikrogazdasági, valamint társadalmi összefüg
gések rendszerében értelmezhető strukturált 
ismeretekre lesz szükség — melynek tartalma 
tudományos alapon végzett empirikus kutatás 
és tanulmányozás után állhat össze. Az adott 
helyzettől elvárható szakszerűség jegyében csak 
így közelíthető meg a feladat komplexitása.

Mindezek szellemében gondoskodni kell az 
ismeretek beszerzéséről. Egy köztérfejlesztési 
menedzsment felállításához és a szükséges 
vizsgálatok elvégzéséhez elengedhetetlen 
ismeretek nem boszorkánykonyhában kotyvasz
tott tudás párlatai. Megfelelő szakértőket és 
cégeket felkeresve tanulmányok keretei között 
kell javaslatokat kérni a lebonyolítás folyamatá
nak tervezéséhez. Mindehhez csupán fel kelt 
ismerni a feladat jelentőségét, és létre kell 
hozni a projektirányítás szervezetében azt a 
szakmai irányítási csoportot, amely képes a 
javaslatok tartalmi hozzászólását értelmezni 
és rendszerezni. ■
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A jelentéktelenség jelentősége
— a pécsi repülőtér és a kertvárosi

Ami változott, és ami nem
Míg a másfél évvel ezelőtti írásunkban szem
lézett létesítmények (vasútállomás, távolsági 
buszpályaudvar) egyik legnagyobb problémája 
jelenleg is az, hogy „gazdáik” azok minőségét, 
környezeti összefüggéseit nem tekintik valósá
gos problémának, addig a repülőtér és az új 
buszdecentrum e tekintetben legalább részben 
a helyén kezelt. Úgy tűnik, végre elfogadott az 
az alapállás, hogy egy épülettől a környezete 
elválaszthatatlan — az épületek használatának 
feltétele a méltó megközelítésük, a parkolás 
biztosítása, és a mindezekhez tervezett 
flaszterek, növényfelületek. Az eredményt meg 
kell becsülni még akkor is, ha a buszdecent
rum esetében tudni lehet, hogy az uniós for
ráshoz másképpen nem juthatott volna a 
beruházó — és a repülőtérnél is gyanítani lehet 
hasonló finanszírozási, Európában evidenciaként 
kezelt követelményeket.

Pozitív szemléleti változást érzek 
ugyanakkor a tervek kezelésében, és a 
kivitelezésben is. Mindkét létesítmény azt 
a benyomást kelti, hogy megfelelően részletes 
és egybehangzó tervek készülhettek, és a 
kivitelezés a terveket követve folyhatott.

E feltételezésemnek nem jártam utána, de mint 
a kivitelezés hiányosságait sokat elszenvedett 
tervező építész, egy bejárás során nem érzékel
tem dominánsnak a sokszor nyomasztó 
kivitelezési elégtelenségeket. Ez az eredmény is 
vélhetően a finanszírozás felhasználásának szi
gorú ellenőrzésére vezethető vissza. Remélem, 
hogy ha kényszerből is, de a városi tulajdonú 
beruházó cégek e két építési folyamatban meg
tanultak valamit, ami korábban nem volt 
sajátjuk — gondoljunk csak az Expo Center 
megvalósításának botrányos folyamatára!

Tanulni való azonban van még bőven! A két 
létesítmény terveztetése sajnos jól illeszkedik 
a városi tulajdonú cégek tradicionális 
munkamódszerébe, ami aligha tekinthető euró
painak, s ami ennél is fontosabb: a legkevésbé 
sem minőségközpontúnak. A repülőtér esetében 
nincs információnk arról, hogy a tervező 
kiválasztás milyen alapon történt. A busz 
decentrum esetében a Pécsi Közlekedési Zrt. 
közbeszerzési eljárásban választotta ki a ter
vezőt. Tudva levő, hogy a közbeszerzési eljárás 
során a legfontosabb szempont az ár, a kiírás 
minden egyéb állításának ellenére is, mint ami
lyen például az „összességében legelőnyösebb 
ajánlat”. Nem túlzás azt állítani, hogy ha egy

Lapunk 2005/2 számában* már egyszer 
kísérletet tettünk arra, hogy a Pécsre 
látogató idegen szemével láttassuk az 
érkezés és a városban való tömegköz
lekedés során megtapasztalható épí
tett és vizuális környezet minőségét. 
Akkor a vasúti pályaudvar és környe
zete, a helyi és helyközi buszközleke
dés viszonylatait szemléztük. Rá kíván
tunk világítani, hogy Pécsett ezek eu
rópai mércével nem mérhetők. Noha a 
helyi közérzet legalább annyira fontos, 
mégis jobban kommunikálható, miként 
rontja ez a város megítélését — ami 
pedig a közelgő 2010-es EKF cím vi
szonylatában sem lehet mellékes. Az 
eltelt időszakban megépült a város re
pülőtere és a kertvárosi buszdecent
rum1. A két beruházás csak részben 
hozott elmozdulást, értékteremtő szel
lemi áttörést nem eredményezett. Ez 
teszi indokolttá, hogy a kérdéssel újra 
foglalkozzunk összefüggéseiben, és 
természetesen a két létesítménnyel 
részletesebben is.
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buszdecentrum
létesítmény tervezőjének kiválasztása során 
a szolgáltatás ára a legmeghatározóbb, akkor 
az építészeti minőség kérdése jelentéktelen.
A közbeszerzési eljárásokban legfeljebb a ter
vezők szakmai előélete vehető figyelembe, de 
a gyakorlatban ez sohasem változtatja meg az 
eljárás ár-központúságát. Nem beszélve arról, 
hogy a bírálóbizottságában általában nincse
nek a tervezői minőséget megítélni alkalmas 
szakemberek, a tervezők szakmai előéletét 
dilettánsok mérlegelik. A legolcsóbb tervező 
nyilván nem lehet a legjobb. A jobb tervezők 
ugyanis többnyire nagyobb energiákat, és velük 
összemérhető szakági tervezőket mozgósítanak. 
A közbeszerzési eljárásokon alapvetően nem is 
vesznek részt, nincs értelme. Az építészeti ter
vezés nem kezelhető az áruházak árukínálatá
nak és árpolitikájának logikája szerint, hiszen 
nem két azonos áru áráról van szó, hanem egy 
vélhetően jobbéról és egy vélhetően rosszab
béról. Ostoba kérdés, hogy a közpénzeket 
a jobb, de drágább, avagy a rosszabb, de 
olcsóbb szolgáltatásra helyesebb-e elkölteni.
E helyzet feloldására a legjobb eszköz a tervpá
lyázat, amely nem az adott építész előéletét 
mutatja fel, hanem ténylegesen az adott feladat
ra való megoldását, és ezáltal mérhető alkal

masságát. Noha a tervpályázati rendszernek is 
vannak még Magyarországon gyermek- 
betegségei — így elsősorban az elégtelen szak
mai előkészítés és a szakmai és építtetői oldal
ról is a bírálat során a felelősség alacsony szint
je — az építtető és a közpénzek felhasználása 
szempontjából ez az optimumra való törekvés 
és a mérhetőség legkifinomultabb módja. 
Mindezt elmagyarázni feleslegesnek tűnhet, és 
nem véletlen, hogy kulturáltabb helyeken evi
dencia. Pécsett azonban a polgármesteri 
hivatal, a város által alapított, vagy a város 
pénzeit kezelő cégek, de a megyei szervezetek, 
intézmények is egyként kerülik a tervpályáza
tokat. Helyette a már fent említett eljárásokat, 
vagy ha lehet, a direkt megbízásokat alkalmaz
zák. Mindkét változat időnként súrolja, vagy át 
is lépi a törvényesség határait. Csak hogy 
néhány példát idézzek az olvasó elé a 
közelmúltból a sajátságos szempontokat követő 
eljárások közül: Nick-udvar, Balokányliget,
Expo Center, PMFC pálya. Sajnálatosan ezek 
közé sorolható a reptér és a buszterminál is.

A fentiek okán nem történhetett meg az 
áttörés a tekintetben sem, hogy az új létesít
ményekben rejlő építészeti és a városarculati 
lehetőségek hasznosuljanak. A problémát 
érzékelni a reptér esetében könnyebb, első 
látása is komoly érzelmi rohamokat indít el a 
szemlélőben, no meg nem nehéz belátni, hogy 
a városba repülőn érkező első benyomása a 
reptér épülete lesz, s így annak milyensége 
mennyire fontos. A buszterminál esetében az 
élmény kiegyensúlyozottabb, és mindez talán 
kevésbé központi kérdés. De mert az idegen 
városban való mozgás a látogató közérzetét 
ugyancsak befolyásolja, és mert egy ilyen jel
legű hely még ma is embléma értékű, ráadásul 
a városnak egy bevezető útja mentén 
helyezkedik el, véleményem szerint ez is 
nagyobb odafigyelést érdemelne.

Mélyrepüléstan
Egy reptéri épület nagyon kemény funkcionális 
igények szerint szerveződik. A vele szemben 
támasztott követelményeket — így a forgalom 
tervezhető intenzitását, a mozgatott csoportok 
nagyságát, egyidejűségét, a belföldi és nem
zetközi forgalom várható arányát, a VIP és 
egyéb speciális mozgások jellegét, igényszintjét 
— a beruházás előkészítése során az építtető
nek meg kell határoznia. A terek alkalmasságát 
vizsgálva e téren támadhatnak kételyeink.

A vidéki repterek építésének egyébként 
divatja van. Valószínűsíthető, hogy a most 
hirtelen lett létesítmények közül csak kevés 
váltja majd be a hozzá fűzött reményeket.
A pletykák és egyes politikai kommunikációs 
csatornák szerint a pécsi reptér építésének 
létjogosultsága a város nehéz elérhetőségével, 
elsősorban az autópálya hiányával igazolható. 
Kezdetben ezt a Pécsett gyártóüzemet 
működtető finn elektronikai vállalat példájával 
támasztották alá, mondván, hogy a város 
nehézkes közúti elérhetőségét a légi szállítás 
válthatná ki, és Pécs így vonzó befektetési 
célponttá válhat. A nagyszabású, de mellé
beszélés gyanús tervek megvalósulásáról a rep
tér átadása után furcsamód nem esik szó sem 
a sajtóban, sem a közbeszédben. A lehetséges 
használat értelmesebb és hihetőbb módjának 
tűnik a charter gépek indítása és fogadása.
A Győr melletti reptér már a pécsi reptér ter
vezésének időszakában is bonyolított ilyen for
galmat — utazási irodák indítottak gépeket 
nyáron Dubrovnikba3. így történt, hogy a Balkán 
kapujától Dubrovnik messzebbre került, mint 
a Budapest-Bécs fejlődési folyosótól, noha 
légvonalban Pécs — kis túlzással — félúton 
van Győr és Dubrovnik között. A pécsi reptér 
ma sem fogadhat valamire való charter 
gépeket, mert arra a kifutópályája nem alkal
mas. A sajtóból tudni lehet, hogy ezt a „kis 
malőrt” kijavítandó a város tervezi a pálya 
meghosszabbítását. Micsoda felismerés! A hírek 
tárgyalásokról szólnak Pécs és Pogány között.
A tárgyalások azért szükségesek, mert a 
legközelebbi település, Pogány hozzájárulását 
korábban csak olyan méretű reptér 
megépítéséhez adta, amelynek forgalmi ter
helése hozzávetőleg a jelenlegi, azaz alig vala
mi. Ez kizárta a nagyobb kifutó építését. A nagy 
kifutó nélkül pedig a nagyobb gépek nem 
tudnak leszállni. Tehát: nagyobb reptér nem 
épülhetett, a jelen reptér viszont alkalmatlan 
arra, amire pedig szükség volna. Most, hogy 
már megépült, kimondható, hogy nagyobb 
reptérre van szükség. Mindenki áldozat. Pécs is, 
mert alkalmatlan reptérbe ölt oly sok pénzt, és 
Pogány is, mert bele fogják kényszeríteni a 
nagyobb forgalom elviselésébe. A pogányiakat 
alighanem átverték. Valószínűleg másokat is. 
Nyilvánvalóan megkerülhetetlen a kérdés, hogy 
a pécsi reptér haszontalansága a butaság, vagy 
a tervszerű manipuláció és a háttérben mozgó 
érdekek következményeként értékelendő-e. 
Valójában senki sem firtatja, hogy ez miért 
alakult így, és az kinek a felelőssége. Ami biz
tosan tudható, hogy a létesítmény turisztikai 
léptékű utasközlekedésre valóban hatékony, 
nagy mennyiségű áruszállításra nem alkalmas. 
Amire alkalmas, az a kisgépek fogadása, és a 
sportrepülés. Ha ezekben esetleg meglévő, vagy 
alakulóban lévő érdekeltsége véletlenül a dön
tési mechanizmust befolyásoló politikai szerep
lőknek is volna, az biztosan véletlen egybe
esés, amúgy pedig nem lenne meglepő. Tény: 
a reptér pillanatnyilag az egyetlen Pécs-Bécs 
kisrepülőjárattal bizonyíthatja, hogy nem célta-
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lanul épült meg. Mondani sem kell, hogy ez a 
járat is kihasználatlan, és be kell következzék 
a pillanat, amikor épp ésszel nem lesz tovább 
fenntartható. Legalábbis a város jelen turisztikai 
és gazdasági stratégiája mellett bizonyosan 
nem. Máskülönben, hogy Pécsnek van reptere, 
annak örülni kell! És ha azt láthatnánk, hogy a 
város a repterét egy valóságos és megalapozott 
stratégiába beillesztve tervezi és építi meg, 
örülnénk is. Sajnos azonban mind az üzleti, 
mind a turisztikai fejlesztési elképzelések csak 
a szöveg szintjén, és statisztikákban léteznek, 
a hatékony és összehangolt elképzelések, cse
lekvési tervek még körvonalakban sem lát
szanak, nemhogy azok hiteles eszközrendsze
rérői beszélhetnénk.

A létesítmény terveit az Airport Consulting 
Kft. készítette. A tervező cég honlapja szerint 
az iroda kifejezetten a repterek mérnöki, forga
lomtechnikai, közgazdasági, pályázat
előkészítési problémáinak megoldására sza
kosodott. Olyan „jelentéktelen” kérdés, mint 
amilyen az építészet, nem tartozik a profiljába. 
Ezt alvállalkozó partnerrel oldja meg. Az 
építészeti tervező partner bizonyos Kunyhó Kft. 
Nőmén est ómen! Az építészről nem sikerült 
információhoz jutnom, a hazai szakmai közélet
ben figyelemre méltó teljesítményekkel nincs 
jelen. Különös dolog, hogy a város életében 
ilyen jelentős — és politikailag is ily módon 
propagált — létesítmény építész tervezőjének 
kilétét homály fedi. (Nyilván kinyomozható 
volna, de tetszik nekem a kapcsolat az építész 
ismeretlensége, a felderíthetetlen megbízási 
körülmények, a beruházás előkészítés zavaros 
mivolta és az eredmény között!) Pikáns 
különösség, hogy az Airport Consulting Kft. 
honlapján bogarászva a sármelléki repülőtér 
épületével, de a debreceni látványtervvel kap
csolatban sincs az a borzasztó érzésem, amit 
a pécsi épület kelt bennem. A velük való össze
hasonlításban olyan, mintha Pécsett törvény- 
szerű volna, hogy a pécsi reptér épülete mind
annyi között a legzavarosabb kellett legyen.
Ha nem is bonyolítottak nyílt építészeti tervpá
lyázatot egyik épület tervezésére sem, mégis 
mintha máshol volnának valakik, akiknek 
megrendelői oldalról feladatuk volt a 
minőséggel törődni. Pécsett ez vagy nem 
lehetett így, vagy súlyos bajok lehetnek az 
ezzel megbízottak alkalmasságával.

A pécsi reptér tervezőjének kiválasztásában 
aligha merülhettek fel az építészet szempontjai. 
Valószínűleg nyomosabb érv lehetett a komplex 
vállalás, a referencia, és hogy a reptértervezés 
speciális ismereteket igényel. Utóbbi részben 
igaz is. Ettől függetlenül másra is lehet 
gyanakodni, különösen a már fent leírt légkörre, 
amelyben a tervpályázat bonyolítása Pécsett 
lehetőleg kerülni való probléma. Ezzel azonban 
elveszett annak a lehetősége, hogy az épület, 
amely a létesítmény emblémája és idegenforgal
mi ikon lehetett volna, jelentős legyen. Pedig 
a nemzetközi építészeti szaksajtó szinte évente 
mutat be olyan közlekedési létesítményeket — 
és különösen reptereket —, ahol az építészeti 
és beruházói szempontok egybeesése a pusztán 
az épületen túlmutató produktumot ered
ményezi. A létesítményekre kiírt tervpályázatok 
jól mutatják, hogy a szakmát ezen funkció rend
kívül foglalkoztatja, szinte minden épület terve 
új problémákat tár fel, vagy új igényekre keres 
válaszokat, érzékenyen reagálva a repülés 
körülményeinek és kihívásainak szédületes 
sebességű változásaira. Az egyszerűség ked
véért gondoljunk itt most csak a közelmúlt 
kihívásaira: a légiforgalom, vagy a biztonsági 
követelmények elképesztő fokozódására, a
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fapados járatok dömpingjére, vagy a repterek 
városi forgalmi kapcsolatainak forradalmasítá
saira. A már szinte elviselhetetlen dinamikájú 
változásokat jelzi az is, hogy a nemzetközi 
repülőterek szinte mindegyike állandóan 
bővítés, vagy korszerűsítés alatt van. Ehhez 
képest a pécsi reptér beruházói a tervpályázatot 
a főépület esetében sem tartották ésszerű 
választásnak4. Bizonyára feltételezték, hogy ők 
maguk, és a választott tervező is tökéletesen 
tisztában vannak minden felmerülő kihívással.
Az épületet látogatva ez erősen kétséges.

Építészetileg ugyanis a pécsi reptér nagyon 
zavaros produktum. Középületek reprezentatív, 
ám rosszul alkalmazott üvegfelületeinek, a 
kortárs családi ház építés dekadens 
irányzatainak, valamint az ipari épületeken 
közhelyesen alkalmazott acélszerkezeti 
eszközök különös egyvelege. Az épületet 
lehetetlen röviden elmesélni, mert nincs határo
zott karaktere. A milyenségét hangsúlyos ele
mek kavalkádja teremti meg, ami ennélfogva 
nem is lehet több, mint zavaros. Nincs vezérelv, 
amit az alkalmazott megoldások akár jól, akár 
rosszul fejtenének ki. A kivehető épületelemek, 
a hangsúlyok az irányítótorony és az épület 
bejáratai — érkezés és indulás oldalon, de a 
reptér és a közterület felé is hasonlóképpen 
jelenítve meg. Ezen elemek formálása közhe
lyes, esetlen, mégis akaratos. Az épületet nem 
szervezik, abba nem ízesülnek — maguk alá 
gyűrik. Az irányítótorony kivételével azonban 
harcosként sincsenek könnyű helyzetben, mert 
mögöttük, mellettük a jelentéktelen méretű 
falfelületektől az utolsó ablakosztásig, 
előtetőtől a klímagépészetig minden meg akar 
mutatkozni, és meg akarja jeleníteni tervezője 
fékezhetetlen, de ebben kudarcot vallott ambí
cióit. Nincs hierarchia, nincs érvényesülés, nincs 
hangzat. Hangzavar van. A bejárati épít
ményeket acélpillérek tartják, de közben 
póznaszerűen túlnyúlnak a dobozszerű tetőn — 
nem tudni, melyik volt a cél. A könnyed

szerkezetek nehézkesek, mert formaképzéseik 
a nehéz szerkezetek természete szerint valók.
A homlokzati nagy üvegfelületek nem légiesek, 
és nem áttetszők. Általuk nem megmutatkozik 
a belső, hanem dobozszerű test jön létre az 
épület közepén. A jelentéktelen helyzetű és 
méretű vakolt felületek kváderezett ünneplése 
zavarba ejtő. A vakolt felületeket a frontokon 
sárga téglafal szorítja háttérbe, néhol a kerítést, 
néhol a homlokzatot formázva meg. Nincs 
következetesség ebben sem, a tégla csak 
egyszerű felületképzés, nem több annál. Pont 
olyan, mint a vakolat kváderezettsége — 
értetlenül alkalmazott eszköz. Az épület 
ablakairól, azok sorolásáról, elrendezéséről 
külön tanulmányt lehetne írni. Helyenként 
ablakszerű elemként üvegfalszerű léptéket 
öltenek. Ezzel nem mást számolnak fel, mint 
a falfelületet, amely nélkül pedig az ablak nem 
értelmezhető. Mégsem üvegfelületként viselked
nek, hanem ablaksorként. A hab a tortán nem 
más, mint a légtechnikai gépészet a tetőn. A 
gépészet formailag igazodik az épület kontúrjai
hoz, minek következtében építészeti eszközzé 
lényegül át. Mintegy ráül az épület amúgy szab
dalt, de jelentéktelen tetejére, és megkoronázza 
azt. A gépészet ilyetén megjelenítése nem 
építészeti tettként, inkább balszerencseként 
fogható fel.

A belsőbe lépve egyetlen következetességet 
fedezhetünk fel: a következetlenség a belsőben 
is töretlen. A kontrasztmentes belső színvilág 
nem válhat az épület erényévé, mert a terek 
jellege sem meghatározható. Az anyagok, 
felületek, formák, a világítás megválasztása úgy 
nélkülözik a rendre való törekvést, mint az 
alaprajz funkcionális szervezése. A bonyolult 
forgalmi elválasztásokat nem sikerült nagyvona
lúan és átláthatóan szervezni. A terek így nem 
alkalmasak olyan alapvető feladataikra, mint a 
bennük való várakozás, vagy a dömpingszerű 
sorban állás. Átlátható és felfogható tér csak 
egy van, a kilátóteraszra nyíló emeleti 
„csarnok”. Kár, hogy éppen itt van ennek a 
legkisebb tétje, itt nincsenek fontos orientációs 
tényezők, mint például a bejelentkezés, vagy az 
utastájékoztatás. Csak amolyan ömlesztett 
használatra való, és mégis ez a legátláthatóbb. 
Szemben az utasforgalmi terekkel, amelyekben 
a bejelentkezéshez való fetsorakozás
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elkülönítése, vagy éppen csúcsforgalmi 
használatukban akár a téren belüli közlekedés 
sem valósítható meg. Tekintettel arra, hogy a 
reptér forgalma jelentéktelen, ezen hiányossá
gok még nem mutatkoznak. Ha majd a meg
toldott kifutópályára charterek érkeznek, akkor 
leszünk bajban. Igaz, akkor talán felmerül 
egyszer az épület bővítésének szüksége is, ami 
viszont a szabdalt, túlbonyolított, s ugyanakkor 
megoldatlan létesítmény esetében kisebb fajta 
rémálom lesz. Ha a bővítés nem tesz a jelenlegi 
épület léptékét meghaladó, akkor nem csak a 
szerzői jog okán, de az elnyert jutalom logikája 
miatt is javasolható, hogy a város akkor se 
írjon ki tervpályázatot, hanem a jelenlegi 
tervezővel végeztesse el a valószínűleg ered
ményesen megoldhatatlan majdani feladatot.
Az eredménytelenség nem lesz sokkoló, mert 
a jelenlegi eredmény sem értékelhető.

Addig pedig függesszük fel az építészeti 
elemzést, mert valójában ennyi is csak azért 
volt indokolt, hogy lássuk, miként mulasztotta 
el a város egy lehetséges idegenforgalmi városi 
ikon megteremtésének lehetőségét, illetve 
cserélte fel a jelentéktelenségre. Igazi 
mélyrepülés ez, rövid kifutással.

A buszdecentrum — se több, 
se kevesebb

Talán már mondani sem kell, hogy a buszter
minál tervezőjének közbeszerzési eljárásban 
való kiválasztása megkérdőjelezhetetlenné teszi 
a Pécsi Közlekedési Zrt.-nek az építészeti 
értékekhez való viszonyát. Ha valakinek ezek 
után még volnának kételyei, akkor barangoljon 
el a PK Zrt. honlapjára, ahol a pályaudvar 
építésének külön menüpontja alatt sem talál az 
építészek kilétéről semmit. Megtalálja viszont az 
építési időszakban a területen kötelezően elhe
lyezendő projekt információs tábla fényképét.
A fénykép tanúsága szerint a műszaki ellenőr 
lényeges, a szerző lényegtelen információ,
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hiszen az előbbit kiírták, az utóbbit nem. 
Megjegyzem, a tervező megnevezését ezen 
a táblán jogszabály írja elő. (Nyomozás ered
ményeként megtudtam, a tervezők Schóber 
Gyula és Somlyódi Sándor pécsi építészek, 
így zárójelesen. Csak összehasonlításképpen 
vegyük elő újra az egyébként építészeti 
értékeiben e buszterminált meg sem közelítő, 
de szenzációkeltés terén alaposan leköröző 
Expo Centert, melynél tervezőinek neve micsoda 
sztárkultusszal párosult!)

Bár engem mind közül jobban érdekel az 
építész szerzőségével kapcsolatos mulasztás, 
a finanszírozás körüliek sem mellékesek. Az Új 
Dunántúli Napló 2006. március 7-i számában 
érdekes adatokra figyelhettünk fel. A busz- 
decentrum megépítését két külső forrásból és 
városi önerőből finanszírozták. A legnagyobb 
részt a 300 milliós, uniós eredetű úgynevezett 
ROP pályázati alap tette volna ki. Ehhez jött 
volna a belügyminisztériumtól egy meghatáro
zott arányszám szerint számított 257 millió 
forintos támogatás. így tehát a város, és rajta 
keresztül a PK Zrt. összesen 557 millió forint 
támogatást nyert el. A ROP pénzek elköltését 
az EU szigorú feltételekhez köti, és azok tel
jesülését számon is kéri. A beruházó a szigorú 
menetrendet nem kezelte megfelelő komolyság
gal, és az építést a rögzített időpontnál előbb 
kezdte meg. A bakira fény derült, és ennek 
következményeként a ROP-os forrást 130 millió
val, a rögzített arányszám miatt a belügymi
nisztériumit pedig 92,5 millióval csökkentették. 
A bajt tetézte, hogy a beruházó hibájából 
bekövetkezett 144 napos leállás miatt a 
kivitelezőnek is kára keletkezett, melyet 46 
millió forintban határoztak meg, és ennek 
megfelelően ki is fizettek. A formai hiba 
következményeként tehát a város költségvetése 
268,5 millióval lett szegényebb. Figyelembe 
véve, hogy a PK Zrt. honlapján szemlézhető 
projektadatok között a megvalósítás költsége 
466 millióval szerepel, a baki nem 
jelentéktelen!

Látszólag a fenti kis mulasztásoknak az 
építészethez semmi köze. Valójában azonban 
arról van szó, hogy ezen jelekből kellő rutinnal 
pontosan kiolvasható a beruházói oldal 
felkészültsége és alkalmassága. Szomorúan 
jelzem, hogy az építészeti eredmény ma 
legalább olyan mértékben tükrözi és szenvedi 
el a háttérben zajló döntéseket, mint a pártálla
mi időkben. Ilyen körülmények között nem 
lehet kétség afelől, hogy akár a reptér, akár 
a buszterminál építészeti minősége csak mel
lékes körülmény marad. Európa 2010-es kul
turális fővárosában, a címtől mindössze négy 
esztendőnyire fontos volna erről diskurzust 
folytatni. Helyette azonban úgy tűnik, minden 
kirakati beruházás előkészítése hasonló 
körülmények között alakul.

Az előzmények ellenére a létesítményről az a 
szemlélő benyomása, hogy a terveket a meg
valósulás során a helyükön kezelhették, és ez 
a közegében pozitív jelenségként értékelendő. 
Az építészeti teljesítmény mérhetőségét lát
szólag nem befolyásolják a kivitelezés sokszor 
megszokott minőségi hiányosságai és durva 
ellényegtelenítései. A létesítményről a reptérrel 
szemben az első domináns érzékelésem, hogy 
tisztességes munka, és feltétlenül működik!
A gyalogosforgalmi irányok, a súlypontok, a 
terület áttekinthetősége mind rendben vannak. 
Ehhez ráadásul megoldott felületek, karakteres 
szerkezetek tartoznak. A flaszterburkolatok 
kitaláltak, a kertészet befejezett, a világítás is 
megtervezett, az információk sem maradtak el.
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A létesítmény érdemes a további vizsgálatra.
Az érkező a létesítmény feliratát az épület 
tükröződő üvegfelületei mögött fedezheti fel. 
Nem tudom, hogy valóban lényeges-e ezt meg
jeleníteni. Valószínűleg igen. Ha így van, miért 
nem láttatják rendesen, ha viszont nem, akkor 
miért kell kiírni? Nehezen orientálódom az álta
lam keresett indítóállás felé, ugyanis az 
eligazítás nem kellően megoldott. Ugyanakkor 
magának a területnek az átláthatósága korrekt, 
és ez a gyalogos megközelítés, az épület és az 
állások szakszerű megtervezésének köszönhető. 
Kicsit kétséges, hogy ez a fák növekedésével 
nem szenved-e majd csorbát.

Az elsősorban a standot jelző információs 
táblákban mérhető arculati eszköztár sajnos 
tovább viszi azt a PK Zrt-s vonalat, amely szak
mailag alig tekinthető valaminek. A kék-sárga 
városi színpár direktsége és dominanciája, 
valamint néhány primitív grafikai cirkálom 
büszkén viselése nem jelenti azt, hogy ez ma 
Európában megállja a helyét. Az új beruházás
ban benne volt a lehetőség, hogy a cég ezt a 
kérdést végre egyszer professzionálisan 
felülvizsgálja. Egyenesen hervasztó, hogy ez 
az együgyű arculati rendszer még az utcabú
torokon is tovább él: kék padok és szemetesek 
dekorálják az összképet. A standokat jelző 
táblák egyébként formailag és funkcionálisan is 
fura képződmények. Pózna jellegük ellenére a 
villanyoszlopokhoz kötötték őket, hogy el ne 
dőljenek. Építészeti léptékük van, de nem tar
toznak az épített elemekhez. Érdemes lett volna 
megvizsgálni, hogy a területen orientáló jeleket 
az egyébként erre alkalmas előtetők 
szerkezetéhez nem lehetett volna-e ízesíteni.
Az előtetők egyébként figyelemre méltó 
szerkezetek! Ez azért is fontos, mert ezek adják 
legerőteljesebben a pályaudvar építészeti karak
terét. Tetszik a szerkezetek egyszerűsége! A 
megoldás már szinte archetípus, tovább talán 
nem is egyszerűsíthető. A két alkalmazott 
szerkezeti egység — a befogott vasbeton pil
lérek és az osztott keretszerkezetű, felületet 
képző acélrács — együttese elsőre meglepő, 
talán kissé túlságosan is puritánnak hat. 
Mégsem találok benne semmi kivetni valót, sőt 
lenyűgöz a részletek egyszerűsége is. Ha kéte
lyek merülnek fel bennem a tetőkkel kapcsolat
ban, az másból fakad. Bizonytalan vagyok, 
hogy az építmény jellege kellő védelmet nyújt-e
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a széltől és a naptól. Az áttetsző polikarbonát 
tető esztétikailag szépen illeszkedik a formai 
koncepcióba, de a meleg nyári napokon talán 
hasznosabb volna a tömör tetőfelület.

A standokhoz tartozó világítás az informá
ciós táblákkal nem csak hogy össze van 
csavarozva, de ugyanazon bizonytalanságot 
mutatja. Valószínűleg összefüggés lehet a 
világítás elrendezése és a polikarbonát tetők 
között. A tetők alatt ugyanis csak úgy biztosí
tott a mesterséges világítás, hogy azokon a 
kandeláberek átvilágítanak. Kérdés, mi történik, 
ha a tetőket hó fedi. Ettől függetlenül is egy 
egységesebb építészeti gondolkodás esetén 
a tetők alatt indokolt volna a saját világítás.

A létesítmény építészeti szempontból 
gyenge pontja sajnos éppen az épület. Az 
előtetőkkel szemben ez erőteljes formálási 
szándékról tanúskodik. A tervezők a munka 
során minden bizonnyal fontosnak tarthatták, 
hogy az épület az előtetők közül hangsúlyos 
elemként emelkedjék ki. Mivel buszok fölé 
magasodó tetők közül kiemelkedni nem egy
szerű egy földszintes épülettel, a mással nem 
indokolható grátisz tetőben találhatták meg azt 
az építészeti eszközt, amivel e szándékuknak 
érvényt tudtak szerezni. Valószínűleg ezen gon
dolati kényszerpálya eredménye a lábakra állí
tott, keretszerű előtető, ami mintegy lábai közé 
vette magát a tereket tartalmazó épületet. A 
tető alá, és annak lábai közé szorult ház 
egyébként úgy áll itt, és olyan formai jegyeket 
hord magán, mintha hajó volna egy dokkban. 
Ez a formai utalás kényszeredett és felesleges. 
A hajó orra az állások közé hasít, a város felé 
pedig a jachtszerűen formált tatját kínálja. Az 
orr végig üveg, mint a parancsnoki híd, hogy 
innen a teljes terület átlátható legyen. Az üveg- 
felület az egységesebb forma érdekében a 
külső felülethez illesztett. Ennélfogva, és mert 
külső árnyékoló szerkezet nincs, a belső füg
gönyök napos időben állandó jelleggel be van
nak húzva. így az üveg nem töltheti be neki 
szánt funkcióját, ha egyáltalán ez egyébként 
valóságos igényen alapul.

Ami a ház formájában elkezdődött, az 
a felületein díszítésként folytatódik. A vakolt 
felületbe süllyesztett gránit négyzetek nem 
lényegítik át érdemben az anyagszerűséget, így 
csak egy 10-15 évvel ezelőtti divat feléleszté
seiként működnek. A ház legzavarosabb része 
a testének közepét adó terméskő fal. Sokadik 
szándékként jelenik meg, semmilyen indok nem 
látszik igazolni, és teljesen kiszól az alkalma
zott anyagok közül. A lábakra állított előtető és 
az épület közötti feszültség is itt teljesedik ki: 
a kör keresztmetszetű, karcsú vasbeton pillér 
a nehézkes kőfalat kettévágja, és beleékelődik.

Az épület ügyfélforgalmi belső terének 
kialakítása már messze elmarad a ház általános 
minőségétől. Az ugyanolyan kis jegypénztár, 
mint amilyenekkel a vállalat eddig is rendel
kezett, közhely. Silány anyagok, koncepció 
nélküli tér, nem csak építészeti, de üzemeltetői 
értelemben is.

A létesítménynek vannak hibái, de vannak 
erényei is. Arányuk nagyjából kiegyenlített.
Az erények alapvetően a funkcióhoz kötődnek, 
a hibák inkább „csak” esztétikai problémák. Ez 
a szerencsésebb konstelláció. Mindazonáltal az 
ok-okozat összefüggéseit részben feltárva e tel
jesítmény sem nem több, sem pedig nem 
kevesebb egy tisztességes, de átlagos vidéki 
buszpályaudvarnál.

Konklúzió
A városban nem látszik az áttörés esélye, hogy 
a 2010-es EKF év ürügyén a városi, vagy városi 
tulajdonban lévő cégek beruházásaiban felüsse 
a fejét egy értékközpontúbb, a szakmákat 
helyükön kezelő szemlélet. Az építészetet és az 
építészeket a döntések meghatározói még ma 
is megkerülendő problémának, esetleg 
reprezentációs eszköznek tekintik. Még mindig 
nem nyilvánvaló, hogy a provinciális teljesít
mények ellehetetlenítik az EKF címben rejlő 
lehetőségek hasznosulását. A két fontos létesít
mény ennek bizonyítéka — a reptér minden 
kétséget kizáróan, a buszpályaudvar csak 
kérdőjelesen. A jelentéktelenség nem lehet 
perspektíva! — ez az itt elemzett két példa 
jelentősége. ■

1 Lapunk korábbi számai olvashatók az interneten, a 
www.echopecs.hu címen is.

2 A decentrum elnevezés arra utal, hogy a város tömeg- 
közlekedése több központú. A buszjáratok így jobban 
elosztott kisebb központokból indulnak, melynek számos 
előnye van.

3 Tanulságos megnézni a magyarországi repülőterek hon
lapjait. A pécs-pogányi reptér egy ilyen összehasonlítás
ban mind a forgalom, mind az alkalmasság tekintetében 
sereghajtónak számít. Igaz, a repterek közül csak a 
sármelléki új épülete és a debreceni tervezett épületének 
látványterve esetében beszélhetünk az épületekről.

4 A tervpályázat természetesen csak a létesítmény 
épületeire értendő. Azt, hogy magának a repülőtéri for
galomnak, és ennek műszaki létesítményeinek a ter
vezőjét nem tervpályázaton kell kiválasztani, az eviden
cia. Azonban nyilván nem evidencia az, hogy a forga
lomtechnikai tervekkel egy csomagban kell tervezni az 
épületet! Ezt igényesebb helyeken el is választják. A for
galomtechnikai, technológiai tervek elkészítése után írják 
ki az épületekre a tervpályázatokat.
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Regionális közelítések
Vegyük például a Miroslav Krleza Horvát Oktatási Központot!

A kérdést, hogy milyen is, milyen irányba is ha
lad a kortárs Pécs építészete, talán soha jobb
kor, és aktuálisabban föl nem tehetnénk, mint 
mostanság. Egyfelől az EKF-projekt kapcsán ko
moly beruházások elé néz a város, másképp fo
galmazva mintha minden esélye meglenne rá, 
hogy ne menjen el az elnyert státuszból fakadó 
szép lehetőségek mellett. Másfelől az egyik kor
társ Pécs mellett érezhetően ott a másik is. A 
maníros, a poszt-organikus, az önplagizáló, a 
hullámzó-dőlő, a montázsokkal operáló, a narra
tív és didaktikus vagy a rossz értelemben véve 
provinciális, azaz a jól ismert egyik mellett ott 
van a friss, fiatal, de meggyökerezett, a kortárs 
kapcsolatokra kitekintő, a lendületes és ígéretes 
másik.

Cseppben a tenger
De milyen a ma pécsi építészete? Egyáltalán: 
találunk-e fogást a „pécsiségen”, mint a kortárs 
hazai építészet egy fontos regionális szegmen
sét leíró fogalmon? Ilyen, és ehhez hasonló 
kérdések is foglalkoztattak, mikor tanult pécsi 
kollégámmal építészeti körútra indultam egy 
forró nyári napon.

A jó féltucat friss épület, melyeket kalauzom 
segítségével megnézhettem, a fenti kérdésekre 
először vagy nem adtak választ, vagy amit 
adtak, az meglehetősen elszomorító volt. Pécs 
építészetének évtizedes „húzónevei” mára a 
manír, a helyi tömeggyártás lemaradt apostolai
nak tűnnek. Másrészt fontos fejlesztések, mint 
amilyen például a repülőtér és annak épülete 
vagy az Expo-sátorkomplexum, látható és vilá
gos koncepciók nélkül valósultak meg. Mintha 
nem lenne kellőképp határozott az ez irányú 
várospolitika. (Ahol aztán a városvezetés kon
cepcionálisan is „beszáll”, ott példának okáért 
megnézhető az Árkád bevásárlóközpont ügye, a 
telekegyesítésektől, a szabályozás elfogadásán 
át egészen a megvalósult produktum városképi 
és építészeti megjelenéséig.) Nagyobb baj, hogy 
a köz- és magánberuházások ugyanúgy sziget
szerűen és azok előkészítését tekintve érzékel
hető strukturális különbségek nélkül jönnek 
tétre. Nem is csoda, hogy az eredmények — 
sokadlagosan, de most fókuszba állítva az 
építészeti eredmények is — szigetszernek, 
lokális szomorúságokat okoznak. Rövid pécsi 
kőrútunkon utolsónak megnéztük a Miroslav 
Krleza Horvát Oktatási Központot is. Rögtön 
érződött: itt valami másról van szó.

Vannak épületek, amelyekből, mint csepp
ben a tenger, olvashatunk ki globális (adott 
esetben regionális) problémák kapcsán feltett 
kérdésekre feleleteket. Olvasóim joggal vethetik 
szememre, mi ez a hosszas köntörfalazás, el
végre épületelemzés következik! Ez az épület- 
együttes azonban egyfelől a fentiek üdítő ellen
példája, másfelől olyan, mint az értékesebb 
házak általában: elég sokrétű ahhoz, hogy az

elemző vizsgálódás is sokszempontú lehessen, 
azaz a kritika iránya és mélysége a regionalitás 
problémájától „leér” egészen az épület részlet- 
megoldásainak műszaki és esztétikai vetületéig 
is. Mármost gyanús, hogy lassan a valamirevaló 
épület definíciójába ütközünk, ezért alább a 
tárgyra térnék.

Egy valamirevaló épület
Az „oktatási központ” megnevezés profánul 
iskolaépületet takar, melynek eredetijét Tillai 
Ernő tervezte évtizedekkel ezelőtt. A telek 
beépített részének egyik oldalán a Szigeti út, 
a másikon Uránváros kezdődő lakótelepi házai. 
Az eredeti koncepció alapvetései mai szemmel 
különösebb figyelmet nem érdemelnek ugyan, 
de azok következetes, a részletképzésekig 
menő, a kor színvonalát meghaladó perfek- 
cionalizmusával mégis tiszteletet parancsolnak. 
Ezt a tiszteletet a tervező, Köves András 
(Pécsépterv) maximális mértékben megadta: a 
bővítés és a felújítás alapkoncepciója is aláren
delődött a Tillai-féle beépítésnek és modornak. 
A meglévő épület tervezője a Szigeti úttal 
párhuzamosan telepítette oldalfolyosós tantermi 
szárnyát, az azt folytató éttermi tömeget, és a 
beforduló ill. eltolt tornatermet. Ez a sávosság 
értelemszerűen folytatódott Kövesék koncep
ciójával: a telek lakótelep felőli végén kapott 
helyet a háromszintes diákotthon szárnya, míg 
e közé és a meglévő épület közé feszül be az 
aula-előcsarnok reprezentatív tere, a Tillai-féle 
épületrész felújítása pedig még mindig folyik: 
legutolsónak a tornaterem vár át- vagy újra
építésre.

Pedig nem volt könnyű dolga az építésznek. 
Nem csupán az eredeti épület kötöttségeit kel
lett átvennie, hanem valamilyen módon reflek
tálnia kellett a szomszédos épített kontextusra 
is: a többszörös magasságú panelházak 
világára. Az ebből fakadó feszültségeken

segített egyfelől a parkos telek beépítési módja 
is, azaz a kvázi-pavilonos (épülettömegekre 
bontott) rendszer, illetve a növényzet, a diák
otthon szárnya előtt húzódó magas fasor is. 
Másfelől a tervezőnek sikerült megtalálnia egy 
olyan hangot épületével, amely szikárságával 
partnere, de mívességével, erős és karakteres 
színkezelésével jótékony ellenpontja képes 
lenni a közeli panelházak uniformizált 
képleteinek.

Az első, ami a messziről jött belépőt jólesőn 
fogadta, az a régi-új iskola, az „alma mater” 
atmoszférája volt. Mint sikeres történetekben 
általában, az érzés okát nehezen lehet analizál
ni, a szervező igazgató, a használó diákok és 
maga az építész ezért vélhetően egyaránt 
felelős. Az előcsarnokba lépve lényegében 
azonnal világossá válik minden: látható a 
közösségi tér tengelye (szélfogó-előcsarnok- 
aula), és az ahhoz képest értelmezhető 
funkcionális szárnyak (étterem-konyha, a Tillai- 
féle meghagyott oldalfolyosós tantermi szárny, 
majd az új, főképp a diákotthonnak helyet adó 
épületrész). Ez az átláthatóság rendet sugall, de 
nem öncélú vagy rideg, hanem jókedvű, vidám 
rendet. Apró, de jelzésértékű példa, hogy a 
korszerű étterem-konyha egység kézmosói kike
rültek az előcsarnokba, ott egy színes, szépen 
formált bútorszerű, térben úszó elemet alkotva. 
Vélhető, hogy az ilyenfajta trükkökből fakadó 
játékos rend visszahat a használókra is, az egy 
éve birtokba vett terek lényegében vadonatúj 
hatást mutatnak, jó lehet ide járni. Az említett 
közösségi térsor rafináltan varrja egybe a régi 
és új részeket, olyan módon, hogy miközben 
nem mos egybe és nem semlegesít, az eltérő 
építési korú, szintbeli elhelyezkedésű és 
funkcionális egységeket érthető és logikus 
kapcsolatokkal fűzi össze. Ez éppúgy 
vonatkozik a szép és rafinált átlátásokra, mint 
az elegánsan kialakított lépcsőkre, a régiből az 
újba, illetve az újból a régibe „átszivárgó”
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É P Í T É S Z E T R Ő L  F E K E T É N - F E H E R E N II ÍR?
megoldásokra. Kétségtelen, hogy az együttes 
leginkább nagyvonalú és reprezentatív tere az 
aulatér. Ez a galériás, elől és hátul nagy üveg
felületekkel nyitott, azaz átlátható tér az iskola 
szimbolikus és valódi központja, szíve-lelke is 
egyben. Egy aula akkor jó, ha ünnepélyes alkal
makra, előadásokra, de a mindennapi iskolai 
élet „zsibongó” funkciójára éppúgy alkalmas. 
Esetünkben ez így van: erre rásegít az a 
kényszernek tűnő megoldás is, hogy a diákott
hon szárnya az iskola többi részével az aulán 
vagy nyitott galériáján át közelíthető meg. Az 
aula tehát ilyen módon képes az iskola 
nagyméretű „nappalijává” válni.

Az új szárny földszintjén csoportszobák, két 
emeleti szintjén a kollégiumi szobák és a hoz
zájuk tartozó kiszolgálóhelyiségek kaptak 
helyet. Míg a homlokzatok, a térstruktúra 
(szobaegységek sorolása) feszes, őszinte meg
formálásról beszél, a földszinti csoportszobák 
íves folyosói fala és az erre rímelő tetőfelépít
mény formai játéka mintha feszegetné a Tillai- 
ház által meghatározott és a tervező magának 
felállított közös játékszabályát. A gondosság, 
mely a tömegek, a funkciók és a térkapcsolatok 
kialakításában is tetten érhető, a kollégiumi 
szobákra is jellemző (no meg a részletképzések
re is, de erről majd később). A közép-oldat- 
folyosó kapcsolata a kerttel, az aula-galériával 
vagy a felette lévő tetőterasszal változatossá és 
élményszerűvé teszi az egyébként talán mono
ton hatású tereket.

Kikacsintva a funkcionális elemzésből, meg 
kell, hogy jegyezzem: a tervező óvatossága 
Tillai építészeti fordulataival szemben (az 
épülettömbök körbefutó, keretszerű szegélye
zése, a hosszfalas szerkesztésű ál-sávablakos 
homlokzati rendszer, vagy a meglehetősen zárt, 
noha forgalmas útra néző Szigeti úti homlokzati 
struktúra megtartása) mintha túlzó lenne. A 
kérdést azért vetem föl csupán, mert érezhető 
a lendülettörés a külső megformálását tekintve 
az átalakított régi és az új között. Az újonnan 
formált épületrészek fegyelme, szikársága és 
mégis érzelmes részletképzése sajátos ízt 
képvisel. Olyan egyedi, talán részben belső

építész indíttatású hozzáállásról beszélek, mely 
elég karakteres ahhoz, hogy identitást adjon az 
iskolának és a már említett ellenpontot képezze 
annak épített környezetével. Ez legmarkánsab
ban az együttes vöröses-terrakottás homlokzati 
színezésében jelentkezik. A homlokzat e 
markáns megjelölése a lakótelepi egyen-szürké- 
vel is határozottan vitázik, amellett inger
gazdag, vidám és élettel teli hatást kölcsönöz 
az épületnek. Persze, az anyagi keret is szűkös 
volt, így érthető, hogy a régi tantermi szárny 
hőszigetelésén, nyílászáró-cseréjén és színes 
vakolásán kívül merészebb beavatkozásra nem 
futhatta.

Egy épületben mindig a részletek a 
legbeszédesebbek. Azok megformálása ugyanis 
hosszú évek múltán is pontosan jellemzi a kort, 
melyben épült, az építtetők és a tervező 
elszánását és szándékait, a kivitelezői morál 
aktuális állapotát. Ugyanakkor ami 
kézzelfogható, ami szemközeli, ami az 
érzékeinkkel közvetlenül tapasztalható, az las
san és alig észrevehetően, de alakít és formál 
is, adott esetünkben bizonnyal tanít is. 
Érezhető, hogy az építész és a belsőépítész 
(Rádóczyf. László) szoros együttműködésével 
valósult meg ez az épület. A részletek 
kialakítása, szerkesztési elve külsőben és bel
sőben is hasonló, emiatt a részek és az egész 
is sajátosan bútorszerű hatást keltenek. És 
most sorolhatnám: az egyedileg kirajzolt, előre
gyártott szálbeton lábazatok rafinált beépítését, 
az ablakárnyékoló szerkezetek közötti fával 
burkolt mezők mívességét, vagy pár excellence 
az aula hatalmas függőleges, motorral mozgat
ható árnyékoló falamelláit, a hátsó kaput, vagy 
éppen a főbejárat melletti „láblóbáló” pad-tár- 
gyat — ha az épület külsejét vizsgáljuk. Vagy 
kiemelhetem: az aula — kicsit a pécsi 
táblabíróság tömegének negatív lenyomataként 
is értelmezhető — álmennyezetének mozgal
masságát, a mobíliák, a korlátok, a fürdőszoba
blokkok, álmennyezetek tútrajzolt izgalmát — 
ha a belsőt tekintjük. Mivel ezek mellett a rész
letek mellett évekig mennek-rohannak el az 
iskola felcseperedő diákjai, nyilvánvaló, hogy 

a beléjük fektetett ilyen 
mérvű (szakmai oldalról 
nézve: természetesnek 
vélt) odafigyelés sok
sok vizuális órával 
érhet fel.

Regionális közelítések
Mély meggyőződésem, hogy nincs az az őszin
te, vagy akár hamis indíttatású építészeti narrá- 
ció a kortárs (pécsi) építészeti nyelvben, mely 
beszédesebb, a használót (ha tetszik a befo
gadót) hosszú távon jobban megragadni képes 
hatással bírna, mint az elébb elemzett részletek 
érzékelés által keltett élménye és azok üzenete 
vagy a horvát iskola neutrálisnak tűnő, ám 
csendesen érzelmes alapállása. Ha a jelen írás 
elején megfogalmazott töprengéseimre gondo
lok, bátran állítom, hogy a jó értelemben vett 
regionalitást is az efféle megközelítések építik 
leginkább. Nem a mindenáron új-élményről és 
nem az egyébként máshol és máskor esetleg 
fontos progresszióról beszélek ezúttal. A halk, 
de szívós, értékteremtő, a hamis illúziókat 
kerülő felelős építészi hozzáállásról.

A regionális ízeket az építészeti fősodortól 
időnként hátrébb lépő alkotók türelmes és 
kitartó munkája hozhatja elő. Olyan házak 
születhetnek, születnek így, melyek nem 
feltétlenül az építészeti lapok címlapjaira valók 
— hivatásuk sokkalta lényegesebb. Ebből a 
csendesebben zajló, ám mégis markáns és 
észlelhető építészi magatartásból alakulhat ki 
az adott régió új építészeti világa. Ráadásul 
a főváros oppozícionálásával, vagy az EKF-pro- 
jekttel a közeljövőben olyan serkentő impulzu
sok érhetik a térséget, amelyekben komoly 
lehetőségek lappanganak.

De tágítva a kört, Pécsett jó ideje ott van 
példának okáért Petényi, Patartics, Koller vagy 
éppen Köves. No, meg a fiatalok. Nyilvánvaló: 
csupán idő kérdése, hogy az új megközelítések 
és a regionalitás határozott képviselői legyenek 
a pécsi közeljövő építészeti (ön)képe megfor
málásának új letéteményesei. ■

* Generáltervező: Pécsépterv Stúdió, építészet: Köves 
András és Rádóczy (f) László, belsőépítészet: Rádóczy (f) 
László, statika: Maros József, Motyovszki Ágnes, épület- 
gépészet: Jeszták Urszula, villamos tervező: Hegyi Béla, 
kert: Denke Anikó, mélyépítés: Gyimesi József.
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— pécsi ház európai sikere
A Brick ’oó cím egy a Wienerberger téglaipari konszern által alapított nemzetközi építészeti díjra utal. A ’oó a díj kiosztásának évét jelzi, és a mögötte lévő két 
esztendő építészeti terméséből való válogatást takar. A nagyvállalat a Brick '04-et követően második alkalommal adta ki az elismerő címet. A díj átadására a 
Bécsben rendezett Brick Award 2006 gálán került sor, mellyel egyidőben jelentették meg a német és angol nyelven kiadott, az elismerésben részesített épü
leteket bemutató, igényesen szerkesztett albumot, és indították útjára a kiállítást. A mezőny európai. A Brick ’oó első díját egy magyar építészpáros nyerte el, 
egy pécsi épülettel. A két budapesti építész — Cságoly Ferenc és Keller Ferenc — neve a magyar kortárs építészetben nagyon jól cseng. Az általuk tervezett 
pécsi, Barbakán téri lakó- és irodaépület ugyancsak kitörölhetetlenül beírta magát a pécsi és a magyar kortárs építészetbe.

Nagy öröm számunkra a nagyszerű építészeti teljesítmény méltán szerzett elismerése, de lapunk céljai tükrében legalább olyan fontos, hogy ez tovább ja 
víthatja az épület értékelését, és ráirányíthatja a figyelmet az elemző, etikus és kvalitásos honi építészeti megközelítésekre.

Lapunk 2004/4 számában az épületet már részletesen elemeztük, (www.echopecs.hu) A vele való foglalkozást most a díj, és az ehhez kötődő pécsi ren
dezvény indokolja. Szeptember í-jén ugyanis az érdeklődők a tervezők vezetésével tekinthették meg az épületet, majd pedig a Dóm Kőtárban megnyílt a nem
zetközi anyagot bemutató egyhetes vándorkiállítás. A megnyitóhoz kapcsolódóan a Wienerberger Téglaipari Zrt. beszélgetést szervezett, melyen a tervezők, 
a nemzetközi építészzsűri egy magyar tagja, Noll Tamás, és a kiállítást megnyitó pécsi építész, Gettó Tamás vettek részt.

Bencze Zoltán

Megnyitóbeszéd 
a Brick Award 2006 kiállításhoz
Az építészet különös művészet, minthogy ő maga egyszersmind valóság 
is. Belülről építkezik, maga fejlesztette ki modelljeit. Nem képezhetett 
le magának egy lovat vagy macskát, amit a festő és szobrász játszi 
könnyedséggel megtehet. Ha ilyesmivel próbálkozik, vicces eredmény 
születik: az emberi arcot formázó ház, szája ajtó, melyen át emberek 
járkálnak ki-be, szeme az ablak, melynek sarkában muskátli virít. Az 
építészet azért is különös művészet, mert azon felül, hogy szépnek, 
praktikusnak is kell lennie. Ebben különbözik más művészetektől, 
melyeknek legjellemzőbb vonásuk, hogy praktikus hasznuk nincsen.
A rendeltetésnek való megfelelés adja egyrészt egyedi varázsát, 
ugyanakkor a művészi önkifejezés megkerülhetetlen korlátját is. Az 
építész gyakran megpróbálja áthágni műfaji kereteit, építészeten túli 
feladatokra vállalkozik, ezzel megkérdőjelezi saját rendeltetését.

Mondok erre egy példát: Morvánszky Ákos két házat mutatott, mint 
a mai építészeti perspektíva két enyészpontját. Az egyik ház olyan, 
hogy felületét dűznik ezrei borítják, melyek felhőt fújnak a ház köré.
A köd kontúrját a szellő alakítja, a ködben a ház eltűnik, szinte nincs is 
ott. A látogatóknak a bejárattól távolabb sárga esőköpenyeket oszto
gatnak, amit ők vidáman viselnek, sárga kapucnijuk, fogaik elővillannak 
a ködből, miközben orrukról víz csöpög. Az építész létrehozta a transz- 
parencia, az anyagtalan építészet manifesztumát. A horizontvonal másik 
végén Jean Nouvell tengeri vaskockája áll, mint a monolitikusság 
kiáltványa. Vaskocka, részlet nincs, csak egyik sarkában rejtekajtó, 
melyen át a ladikon érkező látogató üggyel-bajjal bemehet.

Vannak, akik elfogadják az építészet műfaji kereteit, róluk szól 
például ez a kiállítás, melyet most éppen megnyitok. Ilyenek a

Gettó Tamás

20 echo 2006/4-5

http://www.echopecs.hu


A beszélgetést Bencze Zoltán, pécsi építész moderálta.
Úgy hiszem, a tégla építészeti szerepe ma már ki van beszélve. A kortárs szellemi közegben ez különös dolog, mert a téglához való viszony kibeszéltsége 

úgy valósul meg, hogy az nem jelenti feltétlenül a számos különböző megközelítés fizikai megvalósulását. Bizonyos alapesetek elterjedtek, mások szinte 
egyetlen épület által képviselnek eltérő felfogásokat, és vannak esetleg csak papíron, pusztán virtualitásukban létező építészeti állásfoglalások is. A problé
ma elemzettsége tehát nem jelenti a sokszínűség házakban való megtestesülését, illetve azok domináns érzékelhetőségét a magyar építészetben, és termé
szetesen nem szabad, hogy befolyásolja a szakmának az anyaghoz való viszonyát. Csupán annyit jelent, hogy a róla való beszéd már kevés újdonságot ígér. 
Ekképp azonban a beszélgetések néha az ismétlés lehetőségével fenyegetnek, és nem tűnnek elég titokzatosnak ahhoz, hogy vonzóvá váljanak azon szűk 
szakmai réteg számára, akik a téglával való építés szellemi kérdéseiben már végeztek mélyfúrásokat. Egyébiránt a téglaépítészet (ha ugyan egyáltalán van 
ilyen) már létező szakirodaimába beágyazódott szellemi viszonylatok a téglát alkalmazó építészek jelentős hányadát mit sem érdeklik. Mégis van jelentősé
ge minden ilyen szakmai diskurzusnak, mert általa újabb és újabb építészek fertőződhetnek meg.

A szeptemberi beszélgetésben az volt a szép, hogy a tervezőpáros, és nemkülönben a kiállítást megnyitó Gettó Tamás is feltárták a kérdéshez való saját 
viszonyukat. Érzelmes és árnyalt világ jelent meg, amit egymásmellettiségük tovább gazdagított. A kialakultság és a tanárosan összegző megnyilatkozások 
ellenére ráadásul mindvégig jelen volt a kreatív ember nyitottsága és kíváncsisága, a lezárhatónak tűnő diskurzus megújulásának lehetősége.

E helyütt Gettó Tamás a beszélgetésnek remek felütést adó megnyitó szövegét közöljük, és gratulálunk a Cságoly Ferenc-Keller Ferenc tervezőpárosnak, 
valamint a beruházó és egyben kivitelező Csizmadia Ferencnek!

P.Z.

A Barbakán téri lakó- és irodaépület

Cságoly Ferenc

nemzetközi téglaépítészeti pályázat magyar elsődíjasai, Cságoly Ferenc 
és Keller Ferenc építészek, akik a többi kiállítóval együtt láthatóan jól 
érzik magukat a forma dallamos börtönében. Die beste Europaische 
Ziegelarchitektur, áll a szép kiadvány címoldalán. Aber was bedeutet 
eigentlich Ziegelarchitektur? Mit jelent a téglaépítészet valójában? Flát 
ennek meghatározására nem vállalkozom. Van, aki azt mondja, hogy az 
utolsó téglaépítészet a téglagótika volt, amiben anyag, szerkezet, forma, 
díszítés minden az alapmodulból, a kis agyaghasábból készült. De akkor 
mi van a barokkal, hiszen az is ízig-vérig téglaépítészet, még akkor 
is, ha festett felhők és angyalkák fedik el a téglát. A tömegek, síkok, 
plasztikus falak, boltozatok, ívek, hegedűablakok és voluták vakolata 
mögött a tégla az úr. Talán nem véletlen, hogy a második díjas egy 
barokk ház továbbépítése, a harmadik díjas is egy vakolt barokk épület 
új templommal, melynek íves falazott apszisa van. De nem csak az 
átépítéseknél van jelen a barokk, hiszen a különdíjas vadonatúj 
bajorországi templomnál, a fehér négyszöghasáb belsejében új barokk 
templomtér rejtőzködik. Cságoly és Keller házában van látszó tégla, de 
sikerének nem ez az oka. Sokkal inkább a téglára osztott szerep meg
találása. A kialakult összhangzat tisztasága és színessége. A tégla itt 
nem prímhegedű, még csak nem is brácsa, sokkal inkább bőgő. Flozza 
a lüktető alapot, átvéve a hegyoldali város tűz és oromfalainak ritmusát. 
Nem folytatom a győztes ház megéneklését, nincs szüksége rá, másrészt 
nem szeretném kiénekelni a sajtot Bencze Zoltán építész szájából, aki 
a megnyitót követő beszélgetést vezeti.

Gratulálok Cságoly Ferenc és Keller Ferenc építészeknek és 
Csizmadia Ferencnek a ház megépítőjének. Köszöntőm a távolból a 
pályázat másik két sikeres magyar résztvevőjét, Czigány Tamást és 
Földes Lászlót.

Ezzel a kiállítást megnyitom.
Gettó Tamás
Pécs, 2006. szeptember 1.
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AAvBBv avagy ismétlődés
Beszélgetés Horváth Zsolttal, a Pannon Filharmonikusok

igazgatójával

Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy Horváth Zsoltot Pécs önkormányzata ez 
év július elsejétől újabb öt évre kinevezte a Pannon Filharmonikusok igazgató
jává.
A zene alapmozzanata az ismétlés és a variáció. Az ember életpályáján is van
nak helyzetek, amelyekben valami ismétlődik, de nem pontosan úgy, mint ko
rábban, hanem valamilyen változatban. Ez a mostani élethelyzet részben vissza
idézi a három évvel ezelőttit, amikor kinevezték a zenekar igazgatójának, tehát 
mindez tekinthető ismétlésnek. Ugyanakkor, azóta sok minden megváltozott s 
az elkövetkező öt év során meg is fog változni. Ennek az újabb öt évnek a kez
detén mik azok a mozzanatok a személyes és zenekari szinten, amelyek a há
rom evvel ezelőttivel azonosak, és melyek a legfontosabb változások?

Horváth Zsolt: 2003. július í-jén 
kezdtem az előző ciklusomat, tehát egy 
hároméves munka végén vagyok most, és egy 
ötéves időszak kezdődik. 2002. végén egy 
reformcsomagot dolgoztunk ki a zenekar átala
kítására, egy nagyon részletes struktúraváltási 
programot. Már akkor nagy hangsúlyt helyeztem 
arra, hogy ebben konkrét időtávokat, ciklikus
ságot állítsak fel. Ez a ciklus ért véget idén 
júliusban, s most egy új ciklus kezdődik. A 
kettő nagyon összefügg, hiszen a reformprog
ram erre a nyolc évre vonatkozott. Csak lát
szólag véletlen, hogy mindez egybeesik a Pécs 
Európa Kulturális Fővárosa 2010 nagyprojekttel.
2002-ben még nem tudtunk az EKF-ről, azon
ban számtalan azonosság van a Pannon 
Filharmonikusok megújulása és az EKF között.
Például a célrendszere és a motivációi: kiszakí
tani a kultúrát — esetünkben a zenekart — 
abból a gondolkodásmódból, amely kizárólag 
a kultúrpolitikai döntések közé helyezi. Nagyon 
világos célokat fogalmaztunk meg annak idején, 
ami mindenkit stimulált valamilyen ponton, 
nemcsak a zenekart, hanem a környezetét is.
Ezért is köszönhetjük véleményem szerint 
kiemelkedő szerepünket a hangversenyterem 
révén az EKF projektben.
Olyan értelemben is nagyon hasonló a helyzet 
a három évvel ezelőttihez, hogy döntéshozatali 
pillanat volt akkor is, és most is az van. Három 
évvel ezelőtt a zenekaron belüli szándék 
elérése volt a legfontosabb, hiszen az akkori 
programterv megvalósításához elengedethetet- 
ten volt egy nagyon intenzív belső támoga
tottság. Nem a tulajdonostól származott az újító 
szándék, hanem a zenekaron belül fogalmaztuk 
meg azt, hogy változtatni kívánunk az 
életünkön, mert morálisan és szakmailag na
gyon szétesett állapotban éreztük magunkat.
Bíztunk benne, hogy létezhetnek más útvonalak 
is. Az önkormányzat fenntartói döntését annak 
idején megelőzte egy társulati ülés keretében 
született, elsöprő erejű, 86%-os szavazatarányú 
támogatás az új program mellett. Ennek meg
valósítását segítette a tulajdonosi döntés. Most

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

— Ahhoz, hogy a következő öt év 
programját meg lehessen érteni, vissza kell 
utalni a három évvel ezelőtti helyzetre. Művész
közgazdászként elsősorban az én feladatom 
volt, hogy a fenntartó számára megvilágítsam, 
hogy a zenekar, az intézmény nem kevesebbet 
céloz meg, mint a status quo megváltoztatását, 
egy kategóriaváltást, amely nem valósítható 
meg önerőből. Akkor jeleztük, hogy majd eljön 
az a pillanat, amikor az önkormányzatnak kell 
állást foglalnia arról, mit is gondol az 
intézményéről. Ez a pillanat most jött el. Három 
évvel ezelőtt nagyon világosan lehetett arról 
beszélni, hogy ha megkapjuk a működési 
szabadságot, akkor a belső tartalékokat meg
keresve nagyon dinamikus fejlődés érhető el. 
Úgy értékelem — és ez igazolódik vissza —, 
hogy mindezek sikerre vezettek, de eljött az 
a pont, amikor a belső tartalékok már nem ele
gendőek, a működési környezetet kell megvál-

valóban ismétlődik az élethelyzet azzal a 
különbséggel, hogy a zenekar részéről 93%-ban 
támogatott, a tulajdonos által elfogadott igaz
gatói pályázatomban foglaltak megvalósításához 
az önkormányzat fontos, hosszú távon 
meghatározó döntéseire van szükség. Három 
évvel ezelőtt nem nagyon volt másról szó, 
minthogy engedélyt adjon a fenntartó a 
megújuláshoz, most viszont eljött az a pont, 
amikor ez már kevés, és nemcsak arról van szó, 
hogy hagyjanak bennünket dolgozni.

— Az évad kezdetén tartott 
sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy három 
évvel ezelőtt, amikor megbízatást kapott Hamar 
Zsolt zeneigazgatóval a zenekar megújítására, 
nem kértek a várostól mást, csak hogy hagyják a 
zenekart dolgozni, s majd az együttes leteszi az 
asztalra a minőség bizonyítékait. Most azonban 
határkőhöz érkeztek...
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és variáció
toztatni. Rendkívül izgalmas volt ez a három év, 
hiszen az elvégzett munka és a feladat amivel 
foglalkoztunk, egyrészt a művészeti munkáról 
szólt, egy más vonatkozásban meg tökéletesen 
kiszakadtunk abból, amit egy kulturális 
intézmény hagyományosan folytat. 
Megpróbáltunk katalizátor szerepet játszani 
abban, hogy a fenntartó önkormányzatból tulaj
donos szemléletű önkormányzat váljon. Erre 
utaltam az EKF-fel való párhuzamok kapcsán is. 
Amennyiben Pécs városa 2010-et nem tulaj
donosi szemlélettel, hosszú távú befektetésként 
kezeli, a fővárosi évet követően újabb prob
lémákkal találjuk szemben magunkat, hiszen 
a fejlesztések kapcsán felépülő épületeket, 
intézményeket 2010 után is fenn kell tudni tar
tani, jövedelmezően üzemeltetni. Ugyanez 
vonatkozik a hangversenyteremre és a zenekar
ra is. Az önkormányzatnak stratégiai döntéseket 
kell meghoznia és a zenekarra vonatkozóan.
Át kell rendezni a teljes kulturális palettát, sőt 
a város egész arculatát.
Az eltelt három évben belül is és kifelé is meg
próbáltuk megújítani a működési mechaniz
musunkat. Nem az a legnagyobb különbség a 
mostani Pannon Filharmonikusok és az egykori 
Pécsi Szimfonikus Zenekar között, hogy 
szervezettebben végzi a munkáját, hogy a min
dennapi működése magasabb színvonalú, 
hanem az, hogy ez egy egészen más misszióval 
ellátott intézmény, amely gyökeresen változtatta 
meg művészeti igényét, megpróbálta 
újraértelmezni a tulajdonossal való viszonyát, 
a gazdasági környezetbe való beágyazottságát. 
Erre építve lehetne tovább menni, és ma lehet 
és kell feltennünk azt a kérdést, hogy a zenekar 
művészein és munkatársain kívül kívánja-e 
bárki a továbbvitelt.

— Mik a zenekar igényei, mit vár a 
zenekar vezetése az önkormányzattól? Miben 
fejeződjön ki a tulajdonosi szemlélet a most 
kezdődő ötéves ciklusban?

— Nagy hangsúlyt fektet a vezetőség 
a stratégiák megfogalmazására. Nem csak a jól 
sikerült hangversenyek tematizálják az életün
ket, hanem rövid, közép, és hosszú távú 
stratégiákat dolgozunk ki, és teszünk a tulaj
donos asztalára. Azt a pillanatot éljük, amikor 
a hosszú távú stratégiáról kell dönteni. Ezt 
meghatározó, fontos döntésnek érzem. Amikor 
azt mondom, hogy hosszú távú döntést kell 
hoznia az önkormányzatnak, akkor nem 2010-re 
gondolok, hanem a 2020-as időpontig tekintek. 
2010 egyik beruházása az életünket jelentősen 
befolyásoló hangversenyterem, mellyel ren
delkezésünkre áll majd az a környezet, mely 
alkalmas ennek a művészeti ágnak a megje
lenítésére. Számos európai példát tehet említeni 
ugyanakkor egy ekkora épített beruházás veszé
lyeire, arra, hogy hogyan emészti fel egy ilyen 
épület az alkotóművészi együttest. Sok olyan 
európai, Pécs nagyságrendű városban ennek
a következménye ötéves távlatban az lett, hogy 
a zenekar elsorvadt, és befogadó teremként 
működtetnek programokat, hívnak együtteseket,

mert a zenekari költségvetést az épület fenn
tartása felemészti. Ez nagyon komoly veszély, 
melyről sokat beszélek, írok, tanulmányokat 
készítek, próbálom rá felhívni a figyelmet. Ezért 
a következőt gondolom: azt a stratégiai döntést 
kell meghozni a városnak, hogy akarja-e, hogy 
Pécs a Kultúra Fővárosa és a kulturális iparág 
fejlesztéséből bevételeket kitermelni kívánó 
város legyen. Ha így dönt, akkor zenekarát 
legalább kétféle szempont szerint célszerű 
kezelnie: egyfelől mint a művészeti élet 
meghatározó szereplőjét, másfelől viszont mint 
a „városmarketing eszközét”, a kulturális 
keresletet generáló intézményt. A városnak egy 
ilyen volumenű beruházás alapján, mint a hang- 
versenyterem, nagyon magas színvonalú 
zenekart kell fenntartania, hiszen a fővárosi 
évet követően is folyamatosan keresletet kell 
teremteni a minőségi kultúra fogyasztása iránt.
A hangversenyteremnek regionális intézménnyé 
kell válnia, mert ellenkező esetben minden kul
turális célra szánt pénzt fel fog emészteni.
A ház működtetéséhez az egyik legfontosabb 
vonzerő az együttesünk. Abban látom külön
bözőnek a következő öt évet az előző 
háromtól, hogy az előző háromban mindig két 
fél közti viszonyrendszer határozta meg a min
dennapokat: a zenekar és fenntartója, a 
zenekar és a szponzor. A következő időszakot 
másként látom, az EKF-fel belépett egy nagyon 
markáns harmadik erő, amelynek saját logikája, 
jövőképe, tehetetlenségi ereje van, melyhez 
mindenki alkalmazkodik. Ha a Pannon 
Filharmonikusok jövőjét a 2010-es évnek rendeli 
alá a tulajdonos, akkor ennek az intézménynek 
nincs hosszú távú jövője, de akkor sem sokkal 
jobb a helyzet, ha az intézmény különálló életet 
él az EKF-től. Ezt a hármasságot szinkronba kell 
hozni, ennek együtt kell működni, mindegyik
nek meg van az önálló stratégiája, amit össze 
kell dolgozni. Véleményem szerint ezért kell 
hosszú távú döntést hozni arról, hogy Pécs 
a kulturális életét képes-e, akarja-e és tudja-e 
szegmentálni. Az elmúlt három évben egy olyan 
célt fogalmaztunk meg, amit talán senki: össze
hozzuk a minőségorientált munkát — ami egy 
elsődleges szervezési elv az intézményünknél 
— a népszerűséggel, a közönségbázis és a tár
sadalmi beágyazottság növelésével.
Véleményem szerint ez nekünk sikerült.
Téves útnak gondolom a művészi igény 
feladását és a színvonal rovására nagyobb 
közönségszámot elérni. Meggyőződésem, hogy 
a minőségnek is van piaca, és annak fejlesztése 
is növelheti a közönség bázisát. Ez az a gondo
lat, amire érdemes a munkánkat építeni, és 
talán példa ez arra is, hogy nem téves gondo
latmenet, hiszen működik. A Pannon 
Filharmonikusok bérleteseinek száma Pécsett 
és az országban megháromszorozódott. Más 
területeken nagyon markánsan gyakorolja a 
tulajdonosi jogait egy önkormányzat, például 
a sportban. Akár a Pannon Filharmonikusok, 
akár az EKF, szintén megköveteli a várostól azt 
a stratégiaalkotást, és ennek következtében 
azt a döntést, hogy a területeit, a művészeti 
ágakat súlyozza, prioritásokat rendeljen hozzá. 
Ez elkerülhetetlen. Nem érzem úgy, hogy 
bármelyik kulturális szereplővel dominancia 
harcba kerülnénk.

— Hozzátenném, hogy a zenekart 
nemzetközi mezőnyben lehet szerepeltetni.
A zene nemzetközi kifejezési forma, és a zenekar, 
az intézmény akkor tud piacképes lenni, ha 
Pécsre nemcsak belföldieket, hanem külföldieket 
is tud vonzani. A zenekart — nemzetközi fellépé
sein vagy külföldi vendégein keresztül — nagyon

A PANNON FILHARMONIKUSOK 
2006- 2007-es évadjának pécsi koncertjei

2006. október 12. (csütörtök) 19.30  
Zarathustra -  PTE Aula 
(Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Műsor:
Gustav Mahler: III. d-moll szimfónia 
Vezényel: Fürst János
Közreműködik: Wiedemann Bernadett -  alt 
Bartók Béla Leánykar (karigazgató: Kertész Attila)

2006. október 28. (szombat) 19.30
Hangverseny a meghaltak emlékére -  Pécsi Bazilika
(Oratórium-bérlet)
Műsor:
Antonín Dvorák: Stabat Mater 
Vezényel: Hollerung Gábor
Közreműködik: Váradi Marianna-szoprán, Németh 
Judit -  alt, Cselóczki Tamás -  tenor, Gábor Géza -  
basszus, Budapesti Akadémiai Kórustársaság

2006. november 16. (csütörtök) 19.30  
Tündérmese -  PTE Aula 
(Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Műsor:
Weiner Leó: Csongor és Tünde -  szvit 
Wolfgang Amadeus Mozart: Versenymű fuvolára, 
hárfára és zenekarra, C-dúr, K.: 299 
Bartók Béla: A fából faragott királyfi 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Tímár Judit -  fuvola, Vígh Andrea -  
hárfa

2006. november 30. (csütörtök) 19.30  
Nibelung-ének -  Pécsi Nemzeti Színház 
(Lickl-bérlet)
Műsor:
Richard Wagner: Rajna kincse -  Istenek bevonulása 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante, 
Esz-dúr
Anton Bruckner: VII. E-dúr szimfónia 
Vezényel: Howard Williams

2006. december 13 . (szerda) 19.30  
József és testvérei -  PTE Aula 
(Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Műsor:
Ligeti György: Lontano 
Ludwig van Beethoven: Hármasverseny 
Richard Strauss: József-legenda 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Kelemen Barnabás -  hegedű, Várdai 
István -  gordonka, Jandó Jenő -  zongora

2006. december 20. (szerda) 19.30  
Karácsonyi Ünnepi Hangverseny -  Pécsi Bazilika 
(Oratórium-bérlet)
Műsor:
Ludwig v. Beethoven: IX. szimfónia, d-moll, op. 125  
Vezényel: Howard Williams
Közreműködik: Vermes Tímea, Megyesi Schwarz 
Lucia, Alessandro Codellupi, Szécsi Máté 
Vaszy Viktor Kórus Szeged (karigazgató: Gyüdi 
Sándor)

2007. január 1 1 .  (csütörtök) 19.30
Faust -  Pécsi Nemzeti Színház (Gyermán-bérlet) 
Műsor:
Igor Stravinsky: A katona története 
Liszt Ferenc: Faust-szimfónia 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Alessandro Codellupi -  tenor, 
Pannon Volán Férfikar (karigazgató: Lakner Tamás), 
Mácsai Pál -  narrátor

2007. február 1. (csütörtök) 19.30
Holt lelkek -  PTE Aula (Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Műsor:
Szergej Rahmanyinov: Holtak szigete
Dmitrij Sosztakovics: I. Esz-dúr gordonkaverseny,
op. 107
Leos Janácek: Tárás Búiba 
Vezényel: Martin Turnovsky
Közreműködik: Onczay Csaba -  gordonka
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A PANNON FILHARMONIKUSOK 
2006-2007-es évadjának pécsi koncertjei

2007. március 8. (csütörtök) 19.30  
A költő szerelme -  Pécsi Nemzeti Színház 
(Lickl-bérlet)
Műsor:
Maurice Ravel: Nemes és érzelmes keringők 
Kurtág György: A megboldogult R.V. Truszova 

üzenetei, op. 17
Róbert Schumann: Ili. Esz-dúr „Rajnai” szimfónia, 

op. 97
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Váradi Marianna -  szoprán

2007. március 29. (csütörtök) 19.30  
A festői Románia — Európa Kulturális 
Fővárosainak Szimfonikus Zenekarai sorozat 
PTE Aula
(Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Fellépő zenekar:
Nagyszebeni Állami Filharmonikusok
Műsor:
Félix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridák -  nyitány, 

op. 26.
Sir Edward Elgar: Csellóverseny, e-moll, op. 85. 
Wolfgang Amadeus Mozart: g-moll szimfónia,

K. 550
Vezényel: Petre Sbarcea
Közreműködik: Cristian Florea -  cselló

2007. április 13 . (péntek) 19.30
Húsvéti ünnepi hangverseny -  Pécsi Bazilika
(Oratórium-bérlet)
Műsor:
Joseph Haydn: A Teremtés -  oratórium 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Kertesi Ingrid, Brickner Szabolcs, 
Kovács István, Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal 
Mátyás)

2007. április 26. (csütörtök) 19.30  
Manfred -  PTE Aula 
(Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Műsor:
Róbert Schumann: Manfréd -  nyitány 
Frédéric /Fryderyk/ Chopin: E-moll zongoraverseny 
Peter lljics Csajkovszkij: Manfréd -  szimfónia, 

op. 58
Vezényel: Kocsis Zoltán
Közreműködik: Érdi Tamás -  zongora

2007. május 10. (csütörtök) 19.30  
Peer Gynt -  Pécsi Nemzeti Színház 
(Gyermán-bérlet)
Műsor:
Edward Hagerup Grieg: Peer Gynt -  I. szvit 
jean Sibelius: d-moll hegedűverseny, op. 47 
Félix Mendelssohn-Bartholdy: Ili. a-moll „Skót” 

szimfónia, op. 56 
Vezényel: Tonci Bilié 
Közreműködik: Szilvay Réka -  hegedű

2007. május 30. (szerda) 19.30  
Divina Commedia -  PTE Aula 
(Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Műsor:
Hector Berlioz: Római karnevál -  nyitány 
Ottorino Respighi: Trittico Botticelliano (Három 
Botticelli kép)
Liszt Ferenc: Dante szimfónia 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Bartók Béla Leánykar 
(karigazgató: Kertész Attila)

jó „marketingeszközként” is fel lehet használni, 
hiszen tevékenységével Pécs hírnevét öregbíti és 
városimázsát fejleszti.

— Ezek azok a megfogalmazások, 
amivel nagyon sok megütközést keltek a 
munkám során. Miközben a művészeti célokhoz 
próbálom megteremteni a feltételeket, olyan 
dimenzióban mozgok, ami látszólag nagyon 
távol esik a művészettől. Ilyen például a város
marketing. Valóban azt tudtuk — a saját erőfor
rásainkat sokkal hatékonyabban használva, 
mint korábban — felmutatni, hogy képesek 
vagyunk olyan működési rendet felállítani, 
olyan marketingmunkát végezni, amely alkalmas 
arra, hogy a Pannon Filharmonikusokat vezető 
pozícióba helyezze a zenei életben, és ezáltal
a város kulturális életének megjelenítője legyen. 
Ez nem másról szól, minthogy el kell dönteni, 
milyen kategóriájú zenekarral kívánja magát 
a város megjeleníteni, reprezentálni. Mert ne 
feledjük, hírét viszi a zenekar Pécsnek, jót és 
rosszat is. Ez tulajdonosi, és nem menedzs
menti döntés kérdése. A Pannon 
Filharmonikusok, mint intézmény már megtett 
mindent, ami e téren elérhető. Erre hívja fel a 
figyelmet Hamar Zsolt zeneigazgató felajánlása 
is, mely kifejezi azt, hogy intézményi 
lehetőségeink fogytán vannak, ugyanakkor 
többre vagyunk képesek. A zeneigazgató hono
ráriuma nem tudja pótolni a hiányokat, azonban 
bízunk benne, hogy felhívja a tulajdonos 
figyelmét arra, hogy egy három éve megkezdett 
út közepén ne hagyja cserben zenekarát.

— Most a stratégia „alá” helyezzünk be 
bizonyos konkrét dolgokat. Miután egy új évad 
kezdetén vagyunk, érdekes kérdés, hogy ennek 
az évadnak melyek a legfontosabb sajátosságai, 
mi a koncepciója, vezérgondolata.

— Az előbb utaltam már rá, hogy 
nagyon erős rokonszenvet és párhuzamot 
érzünk az EKF-fel. Egyrészt, mert teljesen 
azonos a célrendszere a Pannon Filharmoniku
sokéval, másrészt sokkal direktebb, operatív 
vonatkozásban is. Együttesünk már a pályázat- 
írás szakaszában kereste azokat a pontokat, 
ahol a lehetőségeihez mérten tudja támogatni 
munkájával a pályázat sikerét, a kultúraszeretők 
körében növelni a társadalmi támogatottságát. 
Még a pályázatírás szakaszában sorozatot indí
tottunk, így minden évben vendégül látunk egy 
szimfonikus zenekart egy korábbi kulturális 
fővárosból. Idén a Nagyszebeni Állami Zenekart 
hívtuk meg, Nagyszeben lesz Luxemburggal 
együtt 2007-ben Európa Kulturális Fővárosa. 
Hírlevelünkben saját oldala van az EKF projekt
nek, budapesti műsorfüzetünkben saját oldalt 
biztosítottunk a program bemutatására. 
Együttműködésünk legfontosabb eleme, hogy 
már a tavalyi, és az idei évadunk hangverseny 
összeállítását a felvezető évek tematikájához 
igazítjuk. A 2007-es Tanulás és tanítás éve 
kapcsán a könyvekhez nyúltunk. A közönség
számunk gyarapodása bizonyíték arra, hogy 
nem kell a kommersz irányába elindulni ahhoz, 
hogy közönségbázis, siker és népszerűség 
kísérje a munkánkat. Az, hogy a zenekar közön
ségszáma folyamatosan nő, ennek a tematikus 
szerkesztési elvnek is köszönhető. Olyan művek 
bukkannak elő, amelyek nagyon ritkán hall
hatóak. Ha ezeken a koncerteken önmagukban 
állva ugyanezeket a műveket játszanánk el, de 
nem fűzné össze őket gondolatsor, talán riasz
taná a közönséget. Egy ilyen vezérfonalat adva, 
lehet, hogy éppen a könyvélmény által válik 
érdekessé, vajon mit kezdett ezzel egy zene
szerző. Mi történt ugyanezzel a témával a 
zenében.

— Egy művel történő újbóli találkozás 
során más élmények, más tapasztalatok szület
nek. A Háború és békét olvasva (mely a nyitókon
cert címe is) sok emóció keletkezik az emberek
ben, a zene pedig mindenekelőtt emóció. Amit 
egy olvasmányhoz, könyvhöz kapcsolódó koncert 
nyújthat, az részben a korábbi érzelmi élmények 
átszínezése, átrendezése. Egy ilyen este arra is 
sarkallhat, hogy újra elolvassuk, kézbe vegyük
a megidézett könyvet. Ezzel a programmal a 
zenekar egy újraértelmezői, átértelmezői funkciót 
is betölt.

— Ennek a hátterében egy Hamar 
Zsolttal közös alapgondolatunk van, amelyet 
szintén 2002-ben fogalmaztunk meg, és építet
tünk belőle programot. A komolyzene egy ideje 
elefántcsonttoronyba került művészeti ág.
Lehet, hogy éppen a gyakorlói, művelői tehet
nek róla, mi magunk, hogy ilyenné vált. Azok
a képzetek tapadnak hozzá, hogy ez egy szűk 
rétegnek a kultúrája, hogy nagyon képzettnek 
kell lenni a befogadásához, és ez mindig 
riasztó. Miközben a gyakorlat azt mutatja, hogy 
ebbe a világba bárki be tud lépni, majd a 
belépést követően csiszolódik, és érzékenyebbé 
válik a hallása, a tizedik évben már sokkal töb
bet hall, mint az elsőben, de élményt már az 
első alkalommal is jelent, csak nyitottnak kell 
rá lenni. Ebben rendkívüli módon segít bennün
ket az, hogy úgy próbáljuk lebontani ezt az ele
fántcsonttornyot, hogy a zenét nem csak 
önmagában kívánjuk értelmezni, hanem az 
emocionális jelentésével, hatásával együtt.
Egy bizonyos ponton érdektelenné kell válnia 
annak, hogy ezt milyen művészeti ágban műve
lik. Ezt a könyvekkel való párhuzam jól mutatja. 
Még el sem indult a sorozat, de rendkívül sok 
a pozitív visszajelzés, a hivatásos pécsi zenei 
életben először történt meg, hogy a bérlet
elővételnél majd 100%-os értékesítésnél tar
tunk. Biztos visszajelzése ez annak a minőségi 
munkának, amit végzünk, ugyanakkor biztos 
visszaigazolása ennek a gondolatiságnak is.

— Nyilván a zenekar is látja, hogy az 
elit kultúra területe szűkül, a közönség nemzedé
ki összetételében mutatkozik egy bizonyos 
elöregedés. Ugyanakkor a zenekar új terveiben 
szerepel egy közönségnevelő, vagy beavató 
programnak az elindítása. A „Segítség! 
Komolyzene!” című sorozatra gondolok.

— Ismét visszatérek a tulajdonoshoz, 
a stratégiához, meg 2010-hez. Pontosan ez az, 
amit 2002-ben a helyzetelemzések során meg-
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próbáltam nagyon komolyan venni. Mi várható 
az évtized végére a magyar társadalmi viszo
nyok között? Például az, hogy az állam nagyon 
erősen visszavonul a kultúra finanszírozásából. 
Lehet alapcél, hogy partnerkapcsolatokat 
találjunk a gazdasági élet szereplőivel, mert az 
államra nem támaszkodhatunk. Mi történik a 
közönséggel, ha nem tudjuk a kommuniká
ciónkat, a működésünket újrafogalmazni? 
Kiöregszik a közönség, és vele együtt a 
művészeti ágnak megszűnik a legitimációja, 
hiszen azt a nyilvánosság teremti meg.
Rengeteg példa van rá Nyugat-Európából, hogy 
a kulturális területet kulturális ipari ágazatként 
tekintve, abban az ágazati gondolkodásmódnak 
megfelelően befektetéseket végrehajtva, a 
lehangoló tendenciák megfordíthatok, és siker
rel működtethetők.
Érdemes hangsúlyozni, hogy ennek az 
intézménynek két zenekara van. A Pannon 
Filharmonikusok márkanéven az intézmény 
nevét viselő hangversenyzenekar, és egy kama
ra szimfonikus zenekar, a Pécsi Szimfonietta, 
amely a Pécsi Nemzeti Színházban éli az életét. 
A Szimfonietta zenés színházi repertoárra sza
kosodott kis együttes, amely a régió középváro
saiban is szép koncerteket adhatna, keresletet 
generálva a hangversenyteremben zajló prog
ramokra. Miért ne menjünk el 2007-ben például 
Dombóvárra (vagy más környező városba) ját
szani és felfedezni újra az ottani polgárságot, 
értelmiséget, akinek ott lenne a helye a kon
certeken? 2010-ig meg kelt keresnünk a régió 
közönségét ahhoz, hogy a nagyprodukciókra 
eljöjjenek a hangversenyterembe. Igény lesz rá, 
hiszen már most is számos jegyet adunk el 
például paksi lakosoknak az újévi koncertünkre. 
Ez jelentené azt, hogy a város befektet a 
zenepiacába, hiszen befektetés nélkül profitálni 
sem tud a város.
A „Segítség! Komolyzene!” sem más. 2007-ben 
számos ifjúságot érintő sorozatot fogunk indí
tani, hiszen ezek hiányoznak ma a zenekar 
palettájáról, az intézmény egyáltalán nem 
foglalkozik ifjúsági hangversenysorozat ren
dezésével. Saját tervezésű programokat fogunk 
indítani, a „Segítség! Komolyzene!” -  amely 
a Hamar Zsolt igazgató úr ötlete alapján valósul 
meg — elsősorban a középiskolások,

egyetemisták számára kínál majd koncert
lehetőségeket Pécs-Kertvárosban. Ezen kívül 
külső szakértők bevonásával, életkoroknak 
megfelelően fogunk 2007-ben kínálni zenei 
eseményeket a 4-7 éves korosztálynak is, ami 
hiánypótlást rendkívül fontosnak tartok Pécs 
esetében.

— Elmenni Dombóvárra tulajdonkép
pen ugyanazt jelenti, mint elmenni Kertvárosba, 
helyben kinevelni a közönséget, hogy később 
hajlandó legyen buszra szállni, autóba ülni, és 
bejönni a hangversenyterembe.

— Pécset úgy ismertem meg, mint egy 
„kettős” várost, amelyet elválaszt a vasúti sín.

— Gyerekkori élményem, hogy átmenni 
a vasút déli oldalára olyan volt, mintha egy új, 
Pécsen kívüli területre tévedt volna az ember.

— A működésünkhöz az alkalmazott 
tudománynak az eszközeit, eredményeit is fel
használjuk, sokat olvasunk a statisztikából. 
Kertváros összetétele sok vonatkozásban vál
tozik, hiszen a fiatal értelmiségiek onnan indul
nak, sok ember kapcsolódhatna hozzánk, 
2007-ben konferenciát szervezünk, mely meg
próbálja majd végiggondolni, hogy a művészeti 
águnk sikeres működéséhez mi az a 
tudományos módszertan, amelyből érdemes 
lenne átvenni. Szoktam mondani, hogy a szak
mánkon belül nem történt meg a rendszer- 
váltás. Ezt a szakmát muzsikusok irányítják, 
miközben ahhoz, hogy sikeres legyen, nem elég 
a zenész képzettség, gondolkodásmód. 2007- 
ben ezekre a témákra is fókuszálunk majd.
Az elkövetkezendő öt év munkáját hármasság 
fogja jellemzi. Az alaptevékenységünk, amely 
nagyzenekari bérletsorozatok indítását jelenti, 
ami a szakmai munka gerincét alkotó bér- 
ietrendszerhez kötődik. Mellette egy második 
lábat az egyedi tervezésű projektek alkotnak, 
amivel az intézmény csatlakozik a 2010-es prog
ramsorozathoz. Bízom benne, hogy létezik egy 
harmadik láb is, amely arról szól, hogy az 
EKF Art Directora azzal fordul hozzánk, hogy 
az ő koncepcióját megvalósítandó hoz ide 
produkciókat, amelyben — amennyiben 
megfelelőek a feltételek és a szakmaiság — 
partnerek leszünk. ■

FILHARMÓNIA -  RAIFFEISEN 
Mesterbérlet -  Pécs 2006-2007  

Helyszín: PTE ÁOK Aula (Pécs, Szigeti út 12.)

2006. október 1. (vasárnap) 19.30  
Budapesti Fesztiválzenekar 
Collegium Vocale -  Gént 
Karigazgató: Philippe Herrweghe 
Vezényel: Fischer Iván 
Közreműködik:
Sybilla Rubens -  szoprán
Ingeborg Danz -  alt
Andreas Weller -  tenor
Thomas Bauer -  bariton
Műsor: Bach: Hohe Messe, h-moll, BWV. 232.

2006. november 10. (péntek) 19.30
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 
Vezényel: Fischer Ádám
Közreműködik:
Farkas Gábor -  zongora 
Műsor:
Liszt Ferenc: A-dúr zongoraverseny 
R. Wagner -  Henk de Vlieger: A Ring

2007. január 13 . (szombat) 19.30  
Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
Vezényel: Kocsis Zoltán
Közreműködik:
Ránki Dezső -  zongora 
Műsor:
Csajkovszkij: Vihar, op. 76.
Bartók Béla: I. zongoraverseny 
Stravinszky: Petruska

2007. február 12. (hétfő) 19.30  
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Hangversenymester: Rolla János 
Műsor:
M. Haydn: Notturno 
Grieg: Holberg szvit, op. 40.
Schubert: C-dúr quintett -  vonószenekari változat, 
D. 956.

2007. május 24. (csütörtök) 19.30  
Pannon Filharmonikusok -  Pécs 
Nemzeti Énekkar
Karigazgató: Antal Mátyás 
Vezényel: Antal Mátyás 
Közreműködik:
Kolonits Klára -  szoprán 
Wiedermann Bernadett -  alt 
Klein Ottokár -  tenor 
Rácz István -  basszus 
Műsor:
Verdi: Quattro pezzi sacri 
Rossini: Stabat Mater

A Filharmónia ROMANTIKA sorozata 
Helyszín: a Hotel Palatínus Bartók Terme 
Közreműködik: Szabadi Vilmos -  hegedű 

Gulyás Márta -  zongora

2006. november 20 (hétfő) 19.30
Fauré: A-dűr szonáta, op. 13.
Schumann: a-moll szonáta, op. 105.
Brahms: G-dúr szonáta, op. 78.

2007. január 15  (hétfő) 19.30
C. Frank: A-dúr szonáta 
Grieg: G-dúr szonáta, op. 13.
Brahms: A-dűr szonáta, op. 100.

2007. március 5. (hétfő) 19.30
Enescu: II. szonáta, op. 9.
Dvorák: G-dúr szonatina, op. 100.
Brahms: d-moll szonáta, op. 108.

Mozart zongoraszonátái Király Csaba előadásában 
Dóm Kőtár Múzeum

2006. szeptember 12 (kedd) 19.00 
2006. szeptember 20 (szerda) 19.00 
2006. október 11. (szerda) 19.00 
2006. október 17. (kedd) 19.00 
2006. november 7. (kedd) 19.00
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Nyári extrák -  Sztárdömping
Tánc, színház és világzene

Júliustól szeptember elejéig előzőn lőtték az 
országot a nemzetközileg is jegyzett külhoni 
és hazai sztárfellépők. S nem csak a fővárost.
A Pécsnél kisebb helyek kulturális kínálata is 
bővelkedett az ilyen színtű kulturális felhozatal
ban.

A hagyományoknak megfelelően az immáron 
14. alkalommal megrendezett óbudai Sziget 
Fesztivál (augusztus 9-16) minden elképzelést 
felülmúló nemzetközi sztárdömpinget kínált, 
íme egy kis ízelítő, a teljesség igénye nélkül:

A Színházi Domb környékén a Nagy 
Utcaszínházak teremtették meg az alaphangula
tot. A kanadai Corpus báránybőrbe bújt 
utcamú'vészeire sokan rácsodálkoztak. Az 
Arcipelago Circo Teatro frenetikus akrobata- 
show-jában olaszok és kubaiak együtt sütöttek 
ki valami újszerű cirkuszi nyelvet. De a sosem 
látott különlegességet a francia Transe Express 
utcaszínház Repülő hegedűk darabja jelentette: 
80 tonnás daruról 30 méter magasban élő 
muzsikáló marionettfigurák himbálóztak, fan
tasztikus látvány- és zenei elemekkel kombinál
va. A német Theater Titanick társulatának 
Firebirds című tüzes produkciójában hatalmas 
repülő szerkezetekre, kifordított vaspillangóra, 
propelleres háromkerekű járműre, tűzokádó 
sárkányra bámulhatott a nagyérdemű.

A színházi és táncprogramok közül 
kiemelkedett a francia Ballet National de 
Marseille La Cité Radieusae/A csodálatos város 
című darabja (augusztus 9.) a Színházi Domb 
(fedett!) szabadtéri színpadán. A több mint 30 
éves múltú Marseille-i Nemzeti Balett előadása 
a városi csapdahelyzeteket járta körül: van, 
akinek természetes eleme, s van, akit neurózis
ba kerget a megapoliszok környezete. Naponta 
megéljük, hogy nemcsak közösségeket teremt, 
hanem fizikálisán és szellemileg is elszigetel, 
falak, rácsok vesznek körül bennünket. Az 
egyszerűségében zseniális látványvilág a szín
padot elöl teljesen fedő fémreluxaszerű hálóra 
épült, ami egyszer csak kisebb egységekre 
bomlott; a mobil díszletet — Dominique 
Perrault építész munkája — a mögéjük bújó

táncos városi gerillák tologatták. Multimediális 
eszközökkel is ráerősítettek: felső kameraállás
ból a mozgásokat felnagyítva szinkronban 
rávetíttek a rácsokra, így különös vizuális effekt 
jött létre a síkokat is átértelmező térrendszer
ben. Mint falanszter, börtön, avagy a metro- 
és vasútállomások embertelen világa, plázák, 
butikok, bárok, s megannyi helye életünknek, 
ahol az öröm, a szerelem mellett a brutális 
információhalmaz generálta feszültségek, az 
erőszak is halmozódnak. A néha indusztriális 
keménységbe folyó elektronikus zene is az 
elidegenítést szolgálta, az információ-feldolgozás 
lehetetlenségét pedig operarészletek különös 
hatást keltő eltorzított, dekonstruált elemeivel 
jelezték. De kontrasztként — azok a régi szép 
idők — beépített retroelemekkel (pl. My funny 
Valentiné részlete) is operáltak. Frédéric 
Flamand remek koreográfiája a klasszikus és a 
kortárs táncstílusok kohéziójára épült. Ezt talán 
a legszembeötlőbben szőke táncosnőjük 
balettcipős, végig spiccelős szólója jelenítette 
meg a többiek modern mozgásaival körítve.
A dramaturgiailag is jól felépített előadásban 
a koreográfiában alkalmazott repetíciók egyre 
új elemekkel keveredve bővítették a kifejező 
eszközöket, mindig ettől lendült előre a darab.
A sok karaktert felvonultató, nagylétszámú és 
soknemzetiségű fiatalokból álló együttes magas 
szintű előadásából kitűntek távol-keleti tánco
saik. Nonoka Kató, Mié Miyazawa és Yashuyuki 
Endo nyilván ősi gyökereikkel is hozzájárultak 
a darab sikeréhez.

Vajon nyújthat szórakozást, kikapcsolódást 
az emberpusztítás színházi „élménye”? (Az 
augusztus 13-i előadásról a közönség mintegy 
hatoda távozott.). Pedig manapság a televíziók 
tálalta megrendítő képek sem víziók. Az 1987 
óta működő szingapúri The Necessary Stage tár
sulata Godeatgod című darabját szeptember 11. 
drámája ihlette. De nem csak a terrorizmusban 
új fejezetet nyitó baljós eseménysor, hanem az 
emberiséget pusztító mindenfajta szörnyűség 
ábrázolására törekedtek. Az atombomba, a 
Kennedy-gyilkosság, földrengések és egyéb ter
mészeti katasztrófák, az AIDS, a vietnami, kam

bodzsai népirtások, bombázások, terrorcselek
mények, erőszak stb. bekerült a darabba.
A felolvasószínház, a musical, a hagyományos 
és a távol-keleti teátrális megoldások keve
rékéből kialakított előadást multimediális 
eszközök segítették. A háttérre vetített filmen 
a földi táj szépségeit az előzőekben felsorolt 
szörnyűségek dokumentumképei váltogatták.
A kontraszthatást fokozták a rettenetek bemu
tatásával párhuzamosan, vagy azt követően 
előadott egyszerű dalocskák, slágerek. Hárman 
a szereplők közül (a molett hölgy és két férfi
társa), valamint az előadást a színpad széli 
pultjáról irányító rendező (Alvin Tan) többnyire 
angolul kommunikált. A csinos hölgytag, Eriko 
Nemeto viszont saját nyelvén, aminek angol 
fordítása kivetítve jelent meg. A muszlimok 
helyzete Szingapúrban, Jézust segítségül hívó 
hívők, a Fülöp-szigetek börtönei, betegségek 
gyógyítása, keleti szertartások stb. színiképei 
mind az alapkérdést feszegették: mi lesz az 
emberiséggel, ha nem tud felépíteni egy új 
erkölcsiségen alapuló élhetőbb világot, túlélését 
biztosítva. Hisz senkinek sincs joga a másik 
elpusztítására. Megrendítő, katartikus előadás 
a szingapúriaké.

A magyar származású, Franciaországból ha
zaingázó Frenák Pál és a japán Mariko Takayasu 
két különböző kultúra közös pontjait próbálta 
megjeleníteni táncestjükben (augusztus 14.). 
Frenák Mennono címmel kezdett a rá jellemző 
techno alapú, elidegenítő zenére: háromszög 
alakú fénycsíkban állt beteges testtartásban, 
úszónadrágban, sapkában és szemüveggel. Akár 
egy paralimpiás versenyző, groteszk mozgá
sokkal, a maga különleges jelrendszerével 
mutatta meg az örök emberi küzdelem szép
ségét. Majd egy hatalmas kör alakú kék velúr 
szőnyeg közepére táncolt, aztán belebújt. Lassú 
mozgással, forgással felcsavarta magára a 
fodrozó anyagot, mint egy szirén kiemelkedve 
a végtelen óceánból, örvénylő ősbölcsőnkből.
A japán Mariko Dance Theatre tánckara — négy 
fiatal nő és egy férfi — a hagyományokra épí
tett fehér selyemkimonós mozgásaikkal. Zené
jükben tradicionális elemek és kortárs elektro-

A kanadai Corpus Tiken Jah Fakoly Sushhela Rámán
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nikus megoldások keveredtek. A színpadon 
átlós irányban mozogtak, játszva térrel, idővel 
és a kimonó engedte variációkkal: mint egy 
lassított filmben, a végére öt szoborként 
kimeredve. Aztán megjelent a középkorú 
Mester, az ősi szamuráj családból származó 
Mariko Takayasi; egyszerű ruhájában szinte egy
helyben állva mozgatta teste minden porcikáját. 
Amaae & Hungary Mandala című koreográ
fiájában valami fenséges, spirituális érzéseket 
közvetített fejének a fény felé tartásával, 
miközben lassan megidézte emlékeit. A 
japán-magyar közös pontot ez a szellemiség, a 
lassú önmagunk körül forgás (az élet kör
forgása), s a mindent beszippantó és kilökő 
örvény jelenítette meg.

Bozsik Yvett Társulata mai környezetbe 
helyezte Strindberg Miss Julié című 19. század 
végi drámáját. Egyszerűen berendezett színpad, 
jellegzetes modern fémdizájn bútorokkal: 
elegáns világos bőrkanapé, asztal, székek, egy 
kis vizesmedence és két világító funkcióval ellá
tott, CD-állványra hasonlító oszlop alkotta 
mindössze a díszletet. Központban természete
sen az új- és új helyre átcipelt kanapé, hisz 
ezen és e körül játszódott a cselekmény. Az 
egykori botránydarab Júlia grófkisasszony ön- 
gyilkosságba menekülő története: szemet vet 
Jeanra, a jóképű szolgára, aki azonban a sza
kácsnő jegyese. A társadalmi hierarchiát (úr
szolga viszonyt) semmibe vevő szerelmi három
szöget öt szereplőre értelmezte át Bozsik Yvett. 
Maga és Vati Tamás jelenítette meg először 
a párost, majd őket váltva tűntek fel a színen 
a többiek, a vörös-bodroshajú törékeny Fülöp 
Tímea, a nyúlánk, de erőteljesebb alkatú, fekete 
hajú Samantha Kettle és a Vati Tamástól 
jócskán eltérő karakterű szívtipró, Gombai 
Szabolcs. Bozsik és Vati csak időnként bukkan
tak fel, s a jelenetváltások sötétjében cseréltek 
helyet az előző szín szereplőivel, meglepő, néha 
poénos dramaturgiai eszközként. A téma 
legtöbbször a téma: a vad érzéki kapcsolat 
hatásos, de mégis ízléses naturális megje
lenítése. A társadalmi korlátokat elsöprő vad 
szexualitás, a birtoklási vágy, dominanciaharc, 
a féltékenység táncban és Samantha időnkénti 
angol szövegelésében (!) igencsak átjött. A 
Bozsik-Vati páros és a tulajdonképpeni fősze
replő másik hármas jól hozta a férfi-női kapcso
lat megannyi lehetőségét, mintegy többsíkú 
értelmezést is nyújtva a sztori kibontására.
A 2-3-as felállás és az átmenetek azonban nem 
mindig elég világosan segítették az 
értelmezést/érthetőséget. A Bozsikra jellemző 
lépés-, mozgás- és testbeszéd-kombinációk 
közül némelyik korábbról ismerősnek tűnt — 
ez a Bozsik-stílus —, s ezek ismétlődései néha 
már soknak tűntek, de így is érdekes, újszerű 
produkciót láttunk.

A lila köd baljós jel a műélvező számára; 
ilyen fényekkel, füsttel indult a Szegedi Kortárs 
Balett Atlantisz című darabja (augusztus 11.).
De hál’ Isten nem lila művészkedésről szólt az 
eltűnt földrész témájú táncszínházi előadás.

Bozsik Yvette Társulata

Ballet National de Marseille

Milyen erők mozgatják a világot, vajon szembe- 
mehetünk-e a végzettel/sorsunkkal? 
Megsemmisülés és újjászületés, mi az ember 
szerepe az univerzumban és szűkebb értelem
ben? A szeretet/szerelem megváltoztathatja az 
elrendelést? Ilyen és még megannyi hasonló 
kérdést vetett fel (számomra) a szegediek 
darabja. Az elsüllyedt világrész, Atlantisz 
tragédiája korokon átívelő, örök téma. A 
látványtervező ehhez egyszerű, de annál hatá
sosabb eszközöket talált: a hátsó frontra 
felfüggesztett hatalmas vörösesbarnás rücskös 
drapéria, és a színpadot borító homokréteg is 
az organikus anyagot, s annak univerzalitását 
hangsúlyozta. A táncosok jól alkalmazkodtak 
ehhez a puha fövenyhez, de az nyilván a kore
ográfus és rendező Juronics Tamás érdeme is, 
hogy sikerült ide megtalálni a kifejező mozgás
elemeket. Juronics egyébként is vezérszerepet 
vállalt, táncosként is fellépve 12 társa mellett, 
s nemcsak atletikus termeténél, magasságánál 
fogva emelkedett ki a mezőnyből. Csuklyás 
fekete ruhája az arctalan istenség, a Gonosz fi
guráját hangsúlyozta, a sötét erők képviselői is 
ugyanezt a rémisztő jelmezt kapták. Ellentétben 
Atlantisz gyönge lakóival, többségükben nőkkel, 
akik az antik görög világot idéző színes ruhát 
hordtak. Az értelmezést szimbolikus jelentést 
hordozó (Weöres Sándor Néma Zene című ver
séből véve), homokra fehérrel felírt „ég szent 
szárny nap hold szív sír út sár stb.” szavak

Lila Downs

Mísia

Szegedi Kortárs Balett

segítették, s ezek a háttérre vetítve váltak 
ténylegesen olvashatóvá. Az alkalmi vásznon 
emellett megjelenő táncos alakok szürreálisán 
transzcendens hatást váltottak ki... S aztán jött 
a pusztulás, a háttérdrapéria lerobbantásával 
megszűnt az addig ismert emberi világ.
A túlélők azonban emlékeikből építkezve 
tovább vívták csatáikat a sötét erőkkel...
A táncszínházi előadás sikerét Eötvös Péter 
igen erőteljes, drámai hatású, komor 
hangvételű zenéje garantálta.

A fado Edith Piaija. Ez ugrott be, amikor 
Mísia (augusztus 14.) földig érő fekete ruhában, 
hosszú széles fehér sállal, mezítláb odaállt a 
mikrofonállvány elé, hátrahajtotta fejét és csak 
énekelt-énekelt. Mindenfajta különösebb mágia 
helyett egyedül a kezeit használta kifejező 
eszközként. A Susana Maria néven Portóban 
született énekesnő ma a portugál művészet 
egyik meghatározó alakja, jelenleg 
Lisszabonban él. 1991 óta nyolc lemezt jelen
tetett meg, a legutolsót (Drama Box) jött most 
bemutatni. A kétrészes műsor első fele 
kitűnően érzékeltette, hogy mi is a tradicionális 
fado, azaz a portugál blues. Több százéves 
gyönyörű dallamok, a szenvedély és szenvedés, 
az elvágyódás szomorkás érzelmi állapota, a 
végtelen óceán lebegése jött át katartikus kife
jezőerővel. Szellemes összekötőszövegeivel 
jelezte is, hogy ez más feeling mint a szomszé
dos spanyoloknál az ollél-zás... Nem véletlen, 
hogy Portugáliában a legnagyobb költők is írtak 
verseket ezekre a dallamokra. Három pengetős 
kísérte e részben, az újabb felvonáshoz pedig 
hegedűs és egy zongorista/tangóharmonikás 
csatlakozott, fehér ruhát öltve. Egész más 
atmoszférájú dalok következtek.
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Mísia ezt jelezve elegáns fekete kiskosztümben, 
magas sarkú cipellőben, piros kesztyűben állt 
a színen. A háttérre kivetített képen megjelent 
egy ódivatú szállodai szoba, fakeretes ággyal, 
fehér ágyneművel, rajta piros telefonnal — 
a Drama Box Hotel egyik helyisége. A szálló 
különböző szobáit portugál hírességek, 
művészek foglalták el, s a fado feldúsult tangó
val, boleróval és egyéb zenei elemekkel; na ez 
ma a kortárs fado.

A titokzatos fadoénekesnő színházi koncert
je már átvezetett a Világzenei Nagyszínpad 
sztárdömpingjéhez. A program egyik része 
a kortárs worldmusic díváinak műsoraira épült: 
a Susheela Rámán, Lila Downs, Natacha Atlas 
világsztár sorba persze simán befért Palya Bea 
Quintettje és a Besh o droM-mal fellépő 
Mitsoura Mónika is. Palya Bea felveszi a 
versenyt a legnagyobbakkal, micsoda fejlődésen 
ment át azóta, hogy pár éve ugyanitt bemu
tatkozott Folkestra együttesével. Letisztult 
megoldások, átütő megszólalás, mély átélés, 
igen ütős, érett program. Benne balkáni és Kár
pát-medencei dallamok, versmegzenésítések 
(Weöres Sándor), folksanzonok, szólólemezének 
válogatott dalai. Megrendítően szép dalok és 
pörgős ritmusú számok. Na, ez nem a felszínt 
kapargató folkkavarás. Egyéni hangvétel és 
erőteljes kisugárzás, már minden együtt a 
nemzetközi elismerésekhez. Az itt jelenlévő 
francia, német, holland, angol, cseh stb. 
világzenehívőket már ugyancsak meggyőzte.
És akkor még a szintén világszínvonalú kísérőit 
nem is méltattam. A Besh o droM hatosfogata 
ördögi módon még erre is rápakolt: sokszor 
méltatott szokásos balkáni pörgésüket ezúttal 
Mitsoura Mónika beszállásával fokozták. Jött is 
a közös Ha megfogom az ördögöt című frissebb 
termésük, no meg a már sláger Rumela, hú 
hogy énekelt Micu, nem is akarta leengedni 
őket a közönség. Három ráadást kellett adniuk, 
na ez sem semmi...

A 33 éves, Londonban, tamil bevándorlók 
gyermekeként világrajött Sushhela Rámán, és 
a kilenc éve társ, tősgyökeres angol Sam Mills 
gitáros, valamint az énekesnőhöz hasonlóan 
második generációs indiai muzsikus, a szintén 
Londonban született Aref Durvesh ütős finom 
akusztikus koncertet adott. A két Londonban 
nevelkedett ázsiai már az új realitásokat 
képviseli; egyrészt őrzik gyökereiket, 
kultúrájukat, másrészt kombinálják az euró
paival. Gazdagabb hangszerelésű, tavaly megje
lent Music fór crocodiles című lemezükhöz 
képest egészen más dimenziókat nyitogatott 
muzsikájuk. Hisz egy dolog lemezt készíteni és 
más a koncertezés: stúdióban igen tágak a 
lehetőségek, viszont az élőzés jobban visszaad
ja a pillanatnyi állapotot, több érzést lehet 
beleadni. így a „What silences said”, a „Music 
fór crocodiles”, a „Light years”, a „Sharavana” 
és a „Same Song” a szép tiszta zenei alapot 
adó gitárral és táblával mind különböző arcát 
mutatták meg az énekesnőnek. Susheela 
elmondása szerint rengeteg tradicionális zenét 
hallott családjában felnőtt koráig, s ezeket őrzi 
a mai napig, de indiai tanulmányútján is elmé
lyítette ismereteit. Ifjúkorában blues és sóul

S Z I G E T R Ő L  F E K E T É N - F E H É R E N

Palya Bea

hatások is befolyásolták. Eredeti egyéniségükkel 
Aretha Franklin és Björk hatottak rá leginkább, 
majd a „brit ázsiai színtéréhez kötődő elektro
nikus tánczene is megérintette. Számaikon 
nyomot hagytak Sam Mills nyugat-afrikai zenei 
kalandozásai is. Mindebből alakult ki egyénien 
érzékeny, dzsesszes-popos, szitáros, táblás 
zenei- és hangzásviláguk. Néhány 300-400 éves 
indiai folkdalt is feldolgoztak. De a koncerten 
még Joy Division és Jimi Hendrix számokat is 
előadtak, készülő új feldolgozásalbumukról.

A rastafarik afro-frankofon hőse, az elefánt
csontparti Tiken Jah Fakoly épp Maliból, 
Bamakóból érkezett tíztagú formációjával.

Teljesen meglepődött a Világzenei Színpad előt
ti lelkes tömegen. Nem számított rá, hogy vele 
éneklik a Francafrique és a Coup De Gueule CD
iről ismert rootsreggeae-dalokat, hogy értik az 
üzenetet. Bár anyanyelvén kívül franciául és 
angolul is énekel. Az egyébként kereskedő, 
mezőgazdász családból származó reggaeharcos 
Bob Marleyt hallgatva jött rá küldetésére, hogy 
Afrikának is épp olyan hangokra van szüksége, 
mint az övé: „Afrikáért is harcolok, mert válasz
tott, vagy nem mindig legitim képviselői sok
szor nem a földrész érdekeinek megfelelően 
cselekszenek. Ezért kellenek a hozzám hasonló 
hangadók”. Politikus hangvételű dalai — 
„Francafrique”, Plus rien ne m’etone, Tonton 
D’America, Justice, Allah, Délivrance” — az 
Afrikát ért csapásokról szólnak: polgárháborúk, 
éhínség, AIDS és egyéb egészségügyi illetve 
társadalmi problémák. A Franciaországban 
híressé vált, ott száműzetésben élő elefánt
csontparti énekes ősei, a Fakoly kumbák har
cosok voltak, innen a név, a Tiken kisfiút jelent, 
a Jah pedig a rastafa. Az ősei fegyverekkel,
Tiken Jah Fakoly pedig a hangjával harcol.

A Balkán-világzene elsőszámú képviselője, 
Gorán Bregovic megismételte három évvel 
ezelőtti nagy sikerű koncertjét Wedding & 
Funeral Band-jével. Trombitaszóra bevonult 
a zenekar: népviseletben az ütőhangszeres, 
tangóharmonikás, a három vokalista hölgy, és 
a nyolc rézfúvós. A legendás Bjelo Dugme rock
banda egykori frontembere, a Szarajevóban 
született, ma Párizsban élő és Belgrádban dol
gozó zeneszerző, énekes, Gorán Bregovic pedig 
fehér öltönyben, elektromos gitárral felszerel
kezve érkezett. Jöttek is sorban a Kusturica 
filmekből (Underground, Arizona Dreams, 
Macskajaj, stb.) ismert számok vegyesen a 
Tales and Songs from Weddings and Funerals 
című balkáni cigánydalokból összeállított 
lemeze dalaival. Hisz a különböző kultúrákban, 
így az említett romában is a mennyegzők/eskü- 
vők és a temetések mindenhol, mindenki 
életében talán a legfontosabb események. 
Ezeknél az egyszerű népdalszerű számoknál 
persze kevés a hagyományos folklór átvétele, 
néha fordul elő csak egy-két cigány motívum, 
legtöbbször komponált zenéről van szó 
(a „Cigányok ideje” film anyagánál találni 
leginkább folklórátvételt). S a történetek/mesék 
is részei a daloknak, melyeket borosüveggel 
a kézben italosan/részegen adtak elő egykoron 
(és ma is) a roma muzsikusok. Némelyik szám 
kis darabokból állt össze, tipikusan filmzenei 
megoldásokkal. Bregovic fergetegesen bein- 
dulós és lassú számai — lakodalmas dalok és 
siratók/gyászdalok jöttek is szépen sorjázva. 
Persze a Mesecina, az Ederleci, az In The 
Deathcar, a Ya Ya és a Kalasnikov (kétszer) is 
elhangzott mindenki örömére. Újra jól megfor
gatták a szép számmal összegyűlt balkáni-zene 
és táncfanatikusokat.

A felsoroltakhoz képest Pécsett, Európa 
Kulturális Fővárosában (a korábbi évekhez 
hasonlóan) most sem sikerült a nemzetközi 
kínálatból ilyen minőségű — és turistavonzó — 
fellépőket idecsábítani... No comment. ■

Paks, 14. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál (június 26—július 2): Keith Emerson Bánd, Ten Years After, Nazareth, Chris Farlow 
Veszprém, Ünnepi Játékok (augusztus 2-6): Manhattan Transfer, Paco de Lucia, Joey DeFrancesco, Barbara Hendricks, Magnus Lindgren Quartet 
Szeged, Ifjúsági Napok (augusztus 23-26): Transglobal Underground, Toy Dolls, The Tarantinos, Adam Freeland, Covenant 
Szombathely, Savaria Történelmi Karnevál (augusztus 25-27): Ajde Braco, The Cracow Klezmer Bánd
Nyíregyháza, Vidor Fesztivál (szeptember 1-9): Eliades Ochoa (Buena Vista Social Club), Salif Keita, Yuri Buenaventura, Mardi Gras Brass Bánd, Juan 

Carmona, Dobét Gnahoré
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A periféria központjában
Nyilas Márta festőm űvész

A felfedezés örömét már nem érezzük, amikor 
róla szólunk, hiszen Nyilas Márta' a céh belső 
köreiben igen jól ismert művész. De róla és 
munkáiról nem írtak még annyit, hogy néhány 
újabb észrevételt, kevésbé kibontott szempon
tot ne adhatnánk közre. Arról a pécsi 
képzőművészről van szó, aki a kolozsvári 
művészeti akadémia elvégzése után mestert 
keresett magának, és azt a pécsi egyetemen 
Keserű Ilonában megtalálta. A Mesteriskola hall
gatója lett, majd a doktori képzésbe is bekap
csolódott. Azóta megvédte disszertációját, 
fokozatot szerzett. Nemcsak mi vállaltuk őt, ő is 
vállalt minket. Törékeny alakjával, érdeklődő 
segítőkészségével és a koncentráció kíméletlen 
nyomait hordozva él közöttünk, többnyire 
észrevétlenül. Magatartásában a mások iránt 
fenntartások nélkül megnyilvánuló érdek
lődésével, szakmai segítőkészségével éppen 
úgy a pécsi művészélet egyik figyelemre méltó 
alakjává vált, mint különös léptékű és tema
tikájú képeivel. Ezek országos visszhangot is 
képes voltak e mostani értékapályos időszak
ban kelteni. Talán erre lehet mondani, hogy van 
„emberi és művészi jelenléte”. Ezen a nyáron 
Krámli Mártával és Németh Pállal közösen 
végezték a Szent Vendel tiszteletére felszentelt 
attalai templom (Tolna megye) belső terének 
festését. Munkái, élettörténete, alkotói alkata 
késztetnek arra, hogy helyzetének 
meghatározásakor időben és térben kicsit körül
tekintőbben tájékozódjunk.

Nem biztos, hogy minden esetben 
büszkélkedni lehet vele, de Pécs időszerű kul
turális teljesítőképességének fő dokumentumai 
az esetek többségében csupán a helyi hoz
záférés lehetőségéről és fogyaszthatóságának 
tényéről szólnak. A megelégedésre szolgáló 
lokális cselekmények és a legkülönbözőbb 
módon létrehozott művek száma az országos és 
nemzetközi kulturális miliőben nem számottevő. 
Sem az európai, vagy tengerentúli irodalmi 
műhelyek, színház-, és koncerttermek, és nem 
is a nemzetközi súlyú múzeumi gyűjtemények, 
vagy kortársművészeti monstrék elismerésének 
és befogadói gesztusainak eredményeként válik 
a befogadás szélesebb körei számára 
ténylegessé ma mindaz, ami Pécsett kulturális 
értéknek mondatik. Vélelmezünk, aztán vagy 
megerősítik, vagy nem. A hatalomgazdaság 
mindent diktáló központjai számára e tekintet
ben is csak „vevők” és nem eladók vagyunk. 
Véleményünk önmagában — ha itt fogalmazzuk 
meg — nem befolyásolja a kérdéses pécsi 
művész és/vagy műalkotás perspektíváját.

Hogy ez így legyen, igen komoly nem szellemi 
és szakmai, hanem financiális rásegítés árán 
lenne elérhető. A kulturális kizsákmányoltság- 
nak és a kultúrára egyénileg fordítható javak
nak az ismeretében ez természetesen képtelen
ség. Pedig elismerésünk a felismertetésen 
keresztül következhet csak be. Manapság pedig 
a felismertetés kizárólag a piacgazdaság PR 
módszereinek igénybevételével, olyan promó- 
ciós mechanizmusok bevetésével érhető el, 
amelyek mindeddig nem fértek el a hagyo
mányos művészetterjesztés intézményi gyakor
latában és a hozzájutás alanyi feltételei között 
sem. Van tehát abban valami végtelenül 
esetleges/önkényes, ahogyan az így feléb
resztett érdekeltség egyszer csak „működni” 
kezd. Mert mindeddig a kultúra sokkal cseké
lyebb mértékben volt pénz, mint gondolat. És 
miért mondom némi szomorúsággal mindezt?

Képzőművésznek lenni Pécsett?
Azért, mert Pécs képzőművészeti életében 

az utóbbi negyven év alatt olyan felhal- 
mozódási folyamatok játszódtak le, amelyek 
több hullámban is érzékeltették a mennyi

ségeknek minőségbe fordulásához szükséges 
„kritikus tömeg” jelenlétét. Mondhatnánk egy
szerűbben is: Pécs a képzőművészet városa 
lett —, bizonyos mértékig főváros — ahol alig 
kiszálazhatóan épült egységbe átlagokat 
meghaladó értékű múzeumi gyűjtemény, aktív 
kiállításpolitika, közművelődési elgondolás, a 
művészképzés amatőr és professzionális szintje, 
valamint mindezek hasznosításának valamiféle 
kulturális-idegenforgalmi gyakorlata. És most 
újra eljutottunk egy határra, ahol a minőségi 
adottságok komplexitása egy „új egység” meg
fogalmazását, illetve az ehhez tapadó módsze
rek és fizikai intézményrendszer létrehozását 
követelik. Miért? Azért, hogy a megbízhatóan 
lokális teljesítmények felemelkedhessenek az 
országos és nemzetközi nyilvánosság 
ingerküszöbéig. Ezt pedig a nyilvánosság 
befolyásolásának nemzetközi sztenderdekhez 
illeszkedő, aktuálisan megfelelő eszközeinek 
segítségével lehetséges elérni. Amely kontúrok 
között aztán Pécsett éppúgy honos lehet az itt 
létrehozott, mint a földgolyó bármely pontján 
megszületett magas színvonalú műalkotás. De 
ehhez felkészült művészeti intézmények kel
lenek. Lapok, élő tv-nyilvánosság, a társada
lomnak valóban széles körben adott internetes 
hozzáférése. Amik nincsenek, és nem is lesznek 
sokáig. Marad az érték felfedezésének, lehet
séges megmutatásának és őrzésének az a 
gyakorlata, amely sajnálatosan nem tud igénybe 
venni közösségi intézményi formákat, de nem 
képes reménnyel számolni az individuális kul
turális igények működtette műtárgyvásárlási 
gyakorlattal sem. Főleg avval a kockáztató vál
tozatával nem, amely a kortárs teljesítményeket 
is érzékeli tájékozódásának szemhatárán.

Kár, mert egy nemzet szellemi teljesítő- 
képességét, erkölcsi minőségét — hitelét — 
csak megragadható, létrehozott, tárgyiasult 
tények támaszthatják alá és nem vélelmek. 
Intézmények, amelyeket nem sodornak el diva
tok, politikai hullámok, mert létüket törvé
nyekkel is garantálja az ország. (A Világbank 
például nagyon is számon tartja a hitelképesség 
garanciájaként a kulturális javakat...) A kultúra 
csak ezeknek a segítségével töltheti be azt a 
hivatását, ami egyesek számára hangulati 
rámaként szolgál csak az egzisztenciálisan 
jelentősebbnek tekintett aktusokhoz, mások 
szerint meg a bármely típusú kapcsolatok fenn
tartásának és működtetésnek elengedhetetlen 
feltétele. A sikerképesség fedezete a kultúra 
általános és kiegyensúlyozott fejlődése, aminek 
— minthogy a konfliktusok először ebben az
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elvont közegben modelleződnek — számtalan 
társadalmi haszoneleme is van. Miért mondtam 
akkor el mindezt? Azért, mert a nem kismérték
ben ugyan helyi ihletettségű kritikai irodalom 
vélelme szerint az idézett kritikus tömeget létre
hozó nemzedék egyik erőteljes alakja Nyilas 
Márta is.

Mint minden műalkotásban, Nyilas Márta’ 
munkáinak formájában és a kivitelezésében 
közvetlenül olvasható és titokzatosan rejtett 
jelentések vannak, amelyek megadják a munkák 
egyediségének és érdekességének már a ráte- 
kintés pillanatában sok mindent eldöntő alap
tónusát. Alig lehet kétséges, hogy a tematikai 
és előadói érdekesség az elsődleges fedezete 
minden további elmozdulásnak. Amely kimu
tathatja, hogy Nyilas Márta egyéniségének, 
személyisége fő vonásainak természetesen 
meghatározó szerepe van e jelentések 
kialakításában. Ezek a vonások alakulnak át 
esztétikai értékű és szervezettségű formákká, 
amelyeknek meghatározása egyformán reményt 
kínál a művész és a művészete eredeti 
minőségének körülírására.

Nem kétséges, Nyilas Márta hisz az úgyne
vezett táblaképben. A kezdetekre visszatekintés 
során minden regisztrálható kreatív mozdulata 
evvel a történetileg természetes fejleménynek 
ható médiummal van eljegyezve. Amely mellett 
ugyanilyen természetességgel fogadja el a 
művészet expanziójának fejleményeit, a

Nyilas Márta: Csepp II.

mediális sokszerűség és térbeli kiterjedés, 
valamint cselekményes elemekkel gazdagított 
teatralitás „mellékhatásait”. Megszólalásának 
legjobb minőségei azonban a kétdimenziós 
vászonfelülethez, festékhez, kartonhoz és 
grafikai eszközökhöz kapcsolódnak. Egy ma már 
művészettörténeti rangú világtendenciához köti 
a hetvenes-nyolcvanas évek minden személyes 
eredményét az a korábbi stiláris fordulatokat 
összefoglaló kifejezésmód, mindezek komplexi
tása, ami munkáinak többségét jellemzi. 
Legfontosabb hatáselemnek ennek ellenére az 
igen ravaszul meghatározott lépték tűnik.2 
Első pillantásra — a befogadó szempontjából 
legdöntőbb szakasza ez a művek érvényesülési 
mechanizmusának — is érzékelhető, hogy az 
összhatás az ő munkáinak az esetében felülírja 
a részletgazdagságot vagy a felvonultatott 
motívumok eredetiségének, különösségének 
finomságait. Munkái — akár festményekről, 
akár grafikai művekről van szó — mind össze
foglalásnak, tisztázott végeredménynek hatnak, 
amik mögött előtanulmányok sokaságát sejti az 
ember. Az „összefoglalás” többszörösen 
rétegzett tartalmú forma és jelentéshalmaz, 
amelyben a témaválasztásnak és a motívum 
természetében felszabaduló képzettársításoknak 
éppoly szerepe van, mint a kivitelezés erede
tiségének, a festék és ecsethasználat önálló 
jelalkotó készségeinek. Az erő és a rend árad 
a képekből, minden furcsa térbeállítás, minden

titokzatos kimerevedés ellenére mégis csak 
azért, mert Nyilas Márta a kép lehetséges, de 
nem kijelölt kompozíciós fővonalaihoz igazodik, 
vízszintes és függőleges tengelyekhez, átlókhoz, 
csupa olyan biztonságot sugárzó „viszony
lathoz”, ami mindeddig a klasszikus műalkotá
sok hatásának egyik legfőbb egyik garanciája 
volt.

Színek és személyiségek
Igen tanulságos ebből a szempontból, 

amikor Nyilas Márta elősorolja és felidézi a 
kolozsvári akadémiai évek alatt bekövetkező 
szakmai érlelődés állomásait. Ezek között az 
erős román lírai absztrakció felszabadító áramát 
ítéli jelentékenynek. Ugyanakkor azt is megál
lapítja erről, hogy — bár minden efféle beska
tulyázó vélekedést erős kritikával szükséges 
kezelni — a kolorit-gazdálkodásnak olyan 
mintáival találkozott, amelyekben a lehetséges 
színbirodalmak komplexitása már-már minden 
tiszta polaritású kifejezést száműzni látszott a 
képekből, vagyis amikor a keverékek keverése 
már-már a „szín” kioltódását eredményezi. Ez 
a csak keverékekben gondolkodó előadásmód 
a művészettörténetben a személyesség szinte 
zavarosságig önkényes formájához vezetett, de 
az is felvetődött Nyilas Mártában, hogy ez a 
képtípus a művészegzisztencia megragadását is 
segítve —, nem csekély — jelképi értelemmel is 
feltöltődik így. A szín, mint személyiségtükröző 
médium hat, amelyből az említett semlege
sítések, kioltások következtében akár a dön
tésképtelenség, a választások előtti kétség- 
beesett megtorpanás, a kerülőutak és pót
megoldások, a mindent mindennel összefüggés
be hozó parttalanság banalitásai is áradhatnak. 
A gyakran költőinek is jegyzett absztrakt 
expresszionizmus örökségének jól átérezhető 
emberi feltételek miatt kellett térségünkben 
újjászületnie. A minden szín összefüggést tartal
mazó komplexitás keresése jellegzetes kelet
európai modorrá vált a hatvanas években, ami 
Nyilas Mártára is komoly hatással volt. Éppen 
úgy a személyes és művészi identitás 
keresésének eszközévé vált itt a szín és a gesz
tus, mint az absztrakció nagy korszakában, a II. 
világháború táján, de Magyarországgal ellentét
ben, Romániában alig kompromittált módon 
szabadjára engedve.

Nyilas Márta munkásságában azonban ez 
részprobléma, amelyen felülkerekedni, majd 
ezt számos egyéb részkérdéssel egységesítve 
leegyszerűsíteni, tömöríteni, éveken át tartó 
kutatómunka árán lehetett csupán. Minden 
bizonnyal jótékonyan hatott a változások 
bekövetkeztében a pécsi mesteriskolás periódus 
és Keserű Ilona műhelyének légköre, amelyben 
az elvont kifejezési formák társulhattak figuratív 
képi jelekkel, költői üzenetekkel. Az újabb 
képfelületek hangolásának kialakításában mind
máig érzékelhető az anyaggal folytatott néma 
párbeszéd, amelynek során az egységbe 
törekvő, minden faktúra — modulációt rendező 
mozdulat és színhőmérsékletben is igazodást 
kereső döntés vitatkozik a „kiszakadást”, egye
di hangsúlyokat követelő, erős és tiszta tagolá
sokat javasló cselekvésváltozatokkal. A 
kilencvenes évek közepére Nyilas Márta műhe
lyében ki is alakult egy festői kivitelezésében 
mozgékony, részletgazdag, de szerkezetében 
néhány meghatározó kompozíciós erővonalra 
épülő képtípus. Benne a tárgyaknak és a térnek 
látnoki szabadsággal felvázolt rendszere sejlik. 
Ez a rendszer monumentális és drámai. 
Szűkszavú és részleteiben mégis differenciált.
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Valóban Cézanne-1 idézik az észlelések (sensa- 
tions) tárgyilagosságra és pontosságra törő 
feljegyzése, valamint a felület és mélység 
kialakításának hangolása (modulations). A jelen 
alkotások irányából visszatekintve ezekre a 
módszerekre, a korábbi művekkel a kapcsolat 
nyilvánvaló, szerkezeti értelemben a máig tartó 
folyamat kezdete a formális képadatok hangsú
lyossá válásával azokban is felfedezhető. A Hal 
(1999), a Jelkép (1999) típusú képekben — 
a mesteriskolás korszak alkotásaiban — az 
előadás lelkesült-zaklatott eszközei mellett 
a fogalmi természetű jelhasználat szűkszavú 
emblémái hangsúlyozódnak. Grafikáiban, éppen 
úgy, mint nagyobb festményeiben, egy-egy 
elszigeteltségében monumentálissá emelkedő 
motívum (fogalom) foglalja el a képmező több
nyire központi részét. Heraldikus jellegű — 
címerszerű — művek jönnek így létre, amelyek 
annyiban a táblakép jelenkori sorsával is kap
csolatban vannak, amennyiben felveszik megje
lenésük „ízei” közé a léptékben hozzájuk oly 
közel álló reklámfelületek izgató minőségeit is. 
{Génjeink. 2002., Az emlékezet két bűne és Az 
emlékezet három bűne. 2002.) A források és 
élmények egymástól elválaszthatatlan 
tömörségéből kioldott Nyilas Márta-féle jelstruk
túra, a szintetikus összefoglalás igényével 
elindított plasztikai vizsgálatok eredménye. Nem 
egyszerű kombinációi ezek a műveltségnek és 
érzékenységnek, a fizikai festőmunka közben 
tökéletesedő technológiáknak és a személyes 
élményvilág megjelenítésére törekvő kreativitás
nak. Más, több, erős optikai hatással ren
delkező eredményt adhatnak közre egy — az 
emberi léptéket meghaladó — táblaképben, 
mint az akármilyen finomságú és belső arányai 
miatt miniatúraszerű munkában. Nyilas Márta a 
maga visszahúzódó és szelíden elfogadó szemé
lyiségével nem tartozik ahhoz a jellegzetes mai 
művésztípushoz, aki otthonosan forgolódik a 
közismert találkozóhelyeken, a kulturális igaz
gatás berkeiben, a pályázati irodákban és 
nemzetközi művésztelepi adminisztrációkban.
Az olajfestékkel borított táblakép művelésének 
„korszerűtlensége” a közvetett jelentések egyik 
kitapintható szála, amely olykor kötegekben, 
olykor elvékonyodó magányossággal minden 
munkáját átszövi. A magány drámáinak minden 
heroizmust és nárcizmust nélkülöző 
előadásában minduntalan halljuk a „mit keresek 
én itt” kérdését, illetve a „jelet hagyni kell” 
felszólítását. Az élet kimerevített pillanatai az 
élethez tapadó vízió, álom, ösztönös megérzés 
ugyanígy megdermedt mozzanatait is tartalmaz
zák. A Madár (2001) sejtelmes zászlóvá váló

1 1967-ben született. Tanulmányai: 1988-1990. loan 
Andreescu Vizuális Művészeti Akadémia, Kolozsvár, textil 
szak, 1990-1994. loan Andreescu Vizuális Művészeti 
Akadémia, Kolozsvár, festő szak, 1995-1996. Janus 
Pannonius Tudományegyetem Művészeti Kar, Pécs, 
Képzőművészeti Mesteriskola, festő szak, 1996-1999. Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Kar, Pécs, Képzőművészeti 
Mesteriskola

DLA képzés, festészetprogram. Díjak, ösztöndíjak: 
1993. Korunk -  irodalmi és művészeti folyóirat 
szerkesztőségének pályázata: Külső fal dekoráció, 
Kolozsvár, Soros Alapítvány, The Institute fór New 
Dramaturgy és a Félix Meritis Alapítvány ösztöndíja 
Színház és díszlettervezés, Piatra-Neamt, Románia, 1996. 
PTE Művészeti Kar, Pécs, Martyn Ferenc festészeti díj, 
Amszterdami Nyári Egyetem ösztöndíja Márkus Lüpertz -  
Mesterképző festészeti kurzus, Amszterdam, 2002, 2003. 
Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj

Pécsi Tudományegyetem, Donhoffer Szilárd pre- 
doktori ösztöndíj. Egyéni kiállítások: 1994. Szépművészeti 
Múzeum Gyűjteményes részlege, Kolozsvár, 1997. Közelítés 
Galéria, Pécs, 1999. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2000. 
Civil Közösségek Fláza, Pécs

2001. Artus Stúdió Galéria, Budapest, Artéria 
Galéria, Szentendre, Baranya Galéria, Pécs. Csoportos kiál

mintája ugyanazt a mélyre ható tárgyi-szellemi 
átformálódást idézi, mint amit Csontó Lajos 
fotóból kiinduló installációi, vagy Fusz György 
gesztus — alapú kerámiaszobrai jeleznek 
ugyanebben az időben. A kép, a festmény 
történetileg maga a programszerűen 
működtetett fékrendszer, bármennyire is 
dinamikus körüljárásokat, vagy szintetikus sűrít
ményeket tartalmazhat. A kép Nyilas beállí
tásában erényt teremt ebből a mediális saját
ságként tekintett fogyatékból és funkciójának 
ezt az egyetlen (fékező) elemét abszolutizálja. 
Akárhogyan is, de megragadni valami keveset 
az illanékonyból, a folytonos bomlás közben 
alakot és lényeget változtató egszisztenciából. 
Vonatkozik ez a Közben..., Újra meg újra (2001) 
című képek semmiben lebegő üvegpoharára, 
a belőle lendületből kiömlő ólmos folyadékra, 
az Utána... (2004) című kép vízbe dermedő 
organikus tömegére, a Csepp /.-//. (2002.,
2003.) viszonylataira.

A formátum kérdése esetében az egyik 
legjellemzőbb. Mindig igen érdekes feladat 
találkozni a művésszel a maga köznapi 
valóságában és ugyanakkor szembesülni 
alkotásának fizikai tulajdonságaival is. 
Nagyszámú közvetett következtetést lehet ezek
ből a találkozásokból a munkák mélyebb

lítások: 1988. Román Nemzeti Színház, Kolozsvár, 1991. 
Zwolle, Hollandia, 1992. Román Nemzeti Színház,
Kolozsvár, I. Maniu Galéria, Kolozsvár, 1993. Art fór Who? 
Mátyás király szülőháza, Kolozsvár, I. Maniu Galéria, 
Kolozsvár, 1994. Eugen lonescu nemzetközi fesztivál, 
Szépművészeti Múzeum, Kolozsvár, 101 Romániai Magyar 
Képzőművész kiállítása, Marosvásárhely, I. Maniu Galéria, 
Kolozsvár, 1996. In memóriám Martyn Ferenc PTE 
Művészeti Kar, Pécs, Aschenbach Galerié, Amszterdam,
PTE Művészeti Kar, Mesteriskola és DLA hallgatók kiál
lítása, Pécsi Galéria, Pécs, 1997. Olaj/vászon Műcsarnok, 
Budapest, PTE Művészeti Kar, Mesteriskola és DLA hall
gatók kiállítása, Pécsi Galéria, Pécs

1998. Art Expo Friss, Műcsarnok, Budapest, PTE 
Művészeti Kar, Mesteriskola és DLA hallgatók kiállítása. 
Pécsi Galéria, Pécs

1999. PTE Művészeti Kar, Mesteriskola és DLA 
hallgatók kiállítása, Pécsi Galéria, Pécs, PTE Művészeti Kar, 
végzős DLA hallgatók kiállítása, Janus Pannonius Múzeum, 
Pécs, 2000. Art Expo Friss, Művészet Malom, Szentendre, 
2001. Tavaszi Szél DOSZ kiállítás, Szent István Egyetem, 
Gödöllő, Fiatal pécsi művészek, Pécsi Galéria, Pécs, Pécs- 
Baranya Művészek Társaságának kiállítása,
Hajdúszoboszló, Belső táj Vigadó Galéria, Budapest, 2002. 
Művésztanáraink kiállítása I, PTE Művészeti Kar aula, Pécs,

megértése érdekében levonni, hiszen a dolgok, 
a szavak önmagukban — bár rendelkeznek 
elsődleges jelentéssel is — kimondójuk, meg
alkotójuk kilététől függően felvehetnek további, 
járulékos mondanivalót. így van ez Nyilas Márta 
esetében is. Alkata és hanghordozása 
önmagában senkinek nem jelzi, hogy milyen 
jogos és felfogható, elfogadható térfoglatási 
igény kívánkozik ki belőle, hogy mennyi 
valóban megfontolható személyes, illetve 
közérdekű mondandója van emberi együtt
élésünk legfontosabb mozzanatairól. Munkáira 
nézve aztán egyszeriben feltárul ennek az 
emberi alkatban rejtett nagy fizikai és szellemi 
potenciálnak, valamint a mindezeket mozgás
ban tartó emberi formátumnak a kapcsolata.
A törékeny és elgondolkodóan szófukar művész 
már-már észrevehetetlen személyes valóságának 
és az általa megteremtett nagy formátumú fest
ményeknek az ellentéte. A jelentéktelennek 
mutatkozó a jelentős, a gyenge az erős, a 
semmi a minden. Alapvetően közömbös is 
lehetne ez a megközelítés, ha éppenséggel ne 
játszana manapság oly nagy szerepet az egyéni 
pályaalkalmasság bizonyításának és a karrier- 
lehetőségek sikeres kipuhatolásának csapásain 
a sikerképesség testi formátumához hagyo
mányosan kötött küzdeni tudás és fizikai erő
fitogtatás. ■

Közelítés Egyesület tiszteletbeli tagjainak kiállítása, Új 
Galéria, Pécs, Pécs-Baranya Művészek Társaságának kiál
lítása, Városi Hangverseny és Kiállítóterem Galéria, 
Zalaegerszeg, Pécs-Baranya Művészek Társaságának kiál
lítása, Újlipótvárosi Galéria, Budapest, Art Expo Friss, 
Művészet -  Malom, Szentendre, Gébárt XI. Nemzetközi 
Művésztelep kiállítása, Kézművesek Háza, Gébárt, 
Zalaegerszeg, 2003. Derkovits Gyula Képzőművészeti 
Ösztöndíjasok beszámoló kiállítása, Ernst Múzeum, 
Budapest; Pécs-Baranya Művészek Társaságának kiállítása, 
Kortárs Galéria, Tatabánya; Pécs-Baranya Művészek 
Társaságának kiállítása, Városi könyvtár és közösségek 
háza, Szigetszentmiklós; Horizont Sobabu Vizuális 
Művészeti Egyesület kiállítása, Kaposvár; Gébárt 
Nemzetközi Művésztelep Gyűjtemény kiállítás, Pécsi 
Kisgatéria, Pécs; Pécs-Baranya Művészek Társaságának 
kiállítása, Bencés Apátság Galéria, Tihany; Déli Szél az 
Adrián, Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum, Galéria Svetog, 
Sibenik, Horvátország; „Ilonának” Artéria Galéria, 
Szentendre; Fiatal festők Keserű Ilona közelében, Pécs 
1983-2003, Pécsi Galéria, Pécs.

2 Egyik kolozsvári mestere, Teodor Botis (1938) 
munkásságában szerepel kiemelt hatáselemként a 
nagyítás. Köznapi motívumok plasztikusan stilizált részletei 
töltik ki a felületeit.
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2006. augusztus 9.
Pécs
Északi vársétány, Hattyú Ház

Mester
A 75 éves Bencsik István tiszteletére rendezett kiállítások

Olyan kiállításokkal indított Pécsett ez az esz
tendő, amelyeknek művészi erejéről megalapo
zottan gondolhattuk március tájékán, hogy nem 
fokozhatóak. Nincs így. Fokozhatóak. A 
plasztikai kultúrában Pécs fiatal szobrászai min
den kétséget kizáróan „kultúrfővárosi” színvo
nalon szerepelnek. Ami azonban ennél sokkal 
több, olyan érvényes, egyéni utak tartós felmu
tatásával gyönyörködtetnek, amiben ma 
globálisan is csak keveseknek lehet része. Pécs 
fiatal művészei a szobrászat megújulásának 
olyan csapásait „járják ki”, amelyen egy új 
esztétikai rendszer, az anyag- és technika új 
felfogása egy igen összetett, ámde barátsá
gosan befogadó, fogalmilag és emocionálisan is 
hozzáférhető jelvilághoz vezet. És ez nem 
véletlen. Az alkotóművészeknek ez a Pécsett 
hadra fogható, az említett hatást kiváltó „kri
tikus tömegének” megteremtéséhez idő is, 
iskola is kell. És Mester.

A sokpoláros érvényességű igazságfogalom 
felől nézve talán valóban jogos az egyszavas 
minősítésekkel kapcsolatos kétség. Ma a maga- 
biztosságot árasztó kijelentéseket fenntartá
sokkal szokás kezelni. Ilyen lehet ez a megne
vezés is: Mester. Egy következetesnek és erős
nek tetsző, közösségébe gyökerező művész 
esetében azonban nincsen helye a bizonyta
lankodásnak, mégha nyilvánvaló is, hogy szám- 
lálhatatlan dilemma fejeződik ki a megszületett, 
az el nem készült művek sorában, illetve a 
nevéhez köthető, úgynevezett értékhordozó 
cselekményekben is. Egy közösség minőségét 
többek között az is jelzi, hogy vannak-e ilyenek 
és, hogy a közösség maga mit tart azon — 
akár ellentmondásos — értékek felől, amelyeket 
életének méltó beteljesítése érdekében 
nélkülözhetetlennek ítél. Egy közösség 
minősége annak a szolidaritásnak a tömörsége 
alapján is kiszámítható, ami képes visszaverni a 
parvenü impulzusokat és önmaga megerősítése 
érdekében befogadja az igazán, komolyan és 
egzisztenciális szempontból is jelentős kul
turális vállalkozásokat. Pécs sokak által sokszor 
hangoztatott „élhető” voltát nem túl számos 
egyéb szempont mellett talán hosszú ideig az is 
garantálta, hogy eredeti gondolkodású, bátor és 
tevékeny értelmisége volt, és, hogy e tény 
szimpatikus hazai és külföldi referenciák 
sokaságának tudott alapjául szolgálni. Hogy 
nem feltétlenül kellett mindenben „felfelé” iga
zodnia, mert provinciális státusza leginkább 
csak földrajzi és nem szellemi értelemben volt 
emlegethető. Pécs művelődési és kulturális 
életének közelmúltjában a vizuális művészetek, 
a műgyűjtemények, az ide kötődő építő és 
képzőművészek több mint lokális szerepet 
töltöttek be.

Bencsik István: Genezis IV.

A hazai kulturális tablón Pécs elismerésre méltó 
helyre került és ennek a pozíciónak a folyama
tos újra-meghatározásában Bencsik István 
művészet-, és intézményszervező szerepe, 
alkotóművészi mivolta is döntő hatással van. 
Korántsem befejezett életműve megkerül
hetetlen. Aki a magyar művészet közelmúltjának 
és közeljövőjének folyamatait figyeli, nyilván 
elfogadja ezt az állítást. Megkerülhetetlen: 
ez a képzőművészetben annyit tesz, mint, hogy 
nincs kizárólagos iránya az érkezésének és 
nincsenek irányai a tőle továbbindulásnak. 
Komplexitást és mozgékonyságot jelent ez 
a kapacitás. Sokértelműséget és integrációt. 
Nehéz e kissé apologetikus fordulatot szavakkal 
szemléletessé tenni. A vizuális művészetek 
révén felidézett érzelmi és tudatállapotok 
különössége is abban áll, hogy létrejöttükhöz 
nincs szükség szavakra. Ezúttal azonban 
mégiscsak érvelnünk kell. A mai magyar 
művészetben betöltött szerepe szerint nem tar
tozik a mindig, mindenben önérvényesítő, de 
nem a „vátesz” típusú művészek közé sem.
Sőt. Talán a közelmúlt nagy „vesztesei” között 
is felrémlik az alakja. Ugyanakkor bizonyos 
ügyek, elvek, tények képviseletében, megjele
nítésében izgatott aktivizmussal jár el, és egyál
talán nem mérlegeli azt, hogy megnyilvánulá
sainak van-e, lehet-e hatása művészi 
érvényesülésére. Bátor, félelmet nem ismerő 
közember volt mindig, amely ténytől aligha

lehet összefüggéstelenül távol gondolatainak 
számunkra leginkább érdemleges megnyil
vánulása, a művészete.

Megkerülhető, vagy megkerülhetetlen? 
Szobrászi, illetve ettől olykor tökéletesen 
függetlennek mutatkozó emberi megnyilvánulá
sai minden kétséget kizáróan fejlesztettek annyi 
súrlódási hőt, amennyivel ki lehet olvasztani a 
fagyos és közönséges kulturális közviszonyok 
tömbjéből egy részleteiben is élvezetes portré- 
negatívot. Jólesik jelezni evvel a képpel, hogy a 
valóságos jelentőség megragadásához ezúttal is 
többlépéses transzformációra vagyunk kény
szerülve, noha az évforduló ugyancsak jóleső 
pátoszában ezeknek a műveleteknek a lefoly
tatásához talán a szükségesnél több emocio
nális előítélet tapad. Fakad ez a „Mester” tartós 
és többrétegű jelenlétéből, ami a hetvenes évek 
legelejétől mindmáig jól megragadható 
befolyással van szakmai környezetére. A már- 
már folklorisztikussá váló dicsfényből, amit 
a pécsi és budapesti akadémiákról induló 
művésznemzedékek egymást követő sora lát 
alakja körül. És a szerethető, jellegzetes szob
rokból, amelyek Pécshez, Baranyához kötik a 
nevét. Bencsik István munkásságát a szabadon 
feltáruló, minden kiterjedésében tágas mai 
művészettörténeti tablón tudományos igénnyel 
nem tekintették át — nemzedéktársai között 
egyébként ugyancsak keveseknek adatott meg 
ez az esély. Személye és munkássága a mon
danivalók oly tömegét sejteti, a politikai-kul
turális történeti folyamat —, amelynek egyik 
rangos szereplője — olyan összetettségű és 
olyan problémagazdag közeg, hogy ösztönösen 
is csak fiaskóélményt fogalmazhat meg a 
szerző, aki egy rövid írásban kénytelen az 
említett jelentőséggel szembenézni. Ezért e 
helyt idéződjék fel valóban az évfordulóra 
mozgásba lendült fiatalabb pályatársaknak a 
75 éves Bencsik Istvánt köszöntő tárlata. Az 
északi várfal tövében elhelyezett monumentális 
kőszobor kiállítás, amelynek — a rendezők 
szándékaival nyilván teljesen ellentétesen — 
minden darabja nagyságrendekkel szakszerűbb, 
felelősebb és eredetibb, mint az 1956 emlékére 
emelt kopjafás kompozíció a szobrok közvetlen 
szomszédságában. És nem jelez mást ez a 
megállapítás, mint azt, hogy a magasabb 
rendűnek értékelt jelentések körül — mint 
amilyen a nemzet páratlan forradalma — sem 
bizonyos, hogy a kopjafában megtestesülő kon
vencionális jeltípus segíti az értelmezés 
kötelezettségét leghatékonyabban elvégezni.
A kiállított szobrok mindegyike valamilyen 
módon érintkezésben van Bencsik Mesterrel. 
Néven nevezhető, beazonosítható kapcsolatot 
azonban csak erőltetve és nem feltétlenül alátá-
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maszthatóan idézhetnénk fel. Jelzi e tény, hogy 
Bencsik műhelyének levegőjében a — mester
ség ethoszának könyörtelenül megkövetelt 
szabályaitól eltekintve — személyes készségek 
és irányulások szabadsága uralkodott mindig.

Hagyományos értelemben jól „olvasható” 
műtípust teremtett Bencsik. A torzó-fogalom 
egy olyan változatát dolgozta ki, amelyben az 
ember számára feltárhatatlan természet végte
len és zabolátlan rendszereinek egymás melletti 
és egymást kioltó modelljei leegyszerűsödnek.
A természet végtelensége és mindenhatósága, 
a felépülő és lebomló folyamatok egyensúlya a 
torzó mivoltának nagyon is megfelelő redukciós 
— kvázi tudományos — módszeren keresztül 
mutatkozik meg egy variábilis képletben. 
Majdhogynem anekdotikus íze van ennek a 
„megvilágosodási” folyamatnak, amit Bencsik 
egy kórházi kerettörténetben több helyen is 
elmesélt. A ki- és belégzés következtében 
bekövetkező térfogat-, és plasztikai formavál
tozások modellezésének egyszerű históriájáról 
van szó, ahol az elemzés kedvéért kicsiny, jól 
körülhatárolt, egzakt módon leírhatóvá tett 
felületek rácsaként jelenik meg a nagy forma — 
ilyen módon — részekből „összerakott” egésze. 
Kiderül már itt is: az organikus természetű 
világegyetemre vetett háló, amit az ész kon
struál és feszít ki az emberi tapasztalat legszél
sőbb, megfogható sarokpontjai között, 
racionális rendszer. Működésének garanciáit 
számszerű megfelelések, arányok, azok 
ismétlődései, térbe ágyazott kötéseik jelentik. A 
prométheuszi álláspont szerint jelölt ki Bencsik 
is irányokat, a káosz — pontosan mérhető 
kiterjedéseket nélkülöző, mindent viszony
lagossá tevő — közegében. Önkényének 
elvontsága archetipikus és ezért felel meg neki 
a „szabály, a törvény” tudottan korlátozó, 
mégis járható pályája. A közvetlenség és egy
szerűség. Innen a rokonsága minden idők 
klasszikusnak tekinthető megfontolásaival.
Az emberi lépték meghatározó jelentősége 
mitológiai élességgel vetődik fel munkáiban. 
Ellenpontja ez a konfúzus természeti és tár
sadalmi viszonyoknak, a káosz folyvást mozgás
ban lévő erőrendszerének.

Az utóbbi három évtizedben létrehozott 
munkák új típusú klasszicizmusa mögött azon
ban nyugtalanságot is érzünk, benne 
kielégítően meg nem válaszolható kérdések

sokaságát sejtjük. A harcra, vitára, ellenállásra 
termett személyiség önfegyelmének kevéssé ter
mészetes kifejeződéseit. Bencsikben tökéletesen 
cselekvő formát kapott a kassáki idióma, a 
„romboljatok, hogy építhessetek” sokértelmű 
programja. Az „adott” gondosan körültekintő 
szemléiből felépülő egyszerű és ésszerű 
„művészi világ” — klasszicizálónak mondtuk az 
előbb — Bencsiknél azonban anyagi hordozói
nak működési és funkcionális zavarairól is szót. 
A teljesség és harmónia fogyatékai, amik a köz
napi viszonyok között köznapi módon gerjesztik 
indulatra, egy kicsivel elvontabb síkon meg
egyeznek a körülményekkel, amelyek esztétikai 
köntösben is korlátozott érvényűnek — fogya
tékosnak — látszanak. A torzó, ez a rejtett 
üzeneteket bőséggel megfogalmazó forma 
viszont éppen az egyéni kifejezésmóddá emelt 
kompozíciós szerkezet elemi egységeinek és 
monumentális lépték elemeinek segítségével 
teljesedik ki. A rész és egész, a teljesség és 
töredékesség drámai ellentétpárját éljük át 
munkáiban anélkül, hogy előadásmód és tema
tika között bárminemű ellentmondást észlel
nénk. Az emberi esély, ami a szobrokból árad, 
a fragmentum tömegébe zárt kis „egyetem”, 
amelyben a tökéletesség emberi mértékek 
szerint ugyan megragadható, de amely nem 
mérhető mégsem össze semmivel, ami a korlá
tozott emberi tapasztaláson tapasztalhatóan 
kívül esik. A töredék lét teljessége és 
tökéletessége, szépsége és bármilyen irányban 
ugyanilyen reménytelenül töredékes esélyei 
töltik fel Bencsik munkáinak szemléje során 
a néző elméjét.

A fiatalabb pályatársak tisztelgő felvonulása 
mögött vélhetően szinte tömegesen vannak 
olyanok, akik nem is feltétlenül műalkotásokkal 
alkotják meg az „új művészet” befogadói 
közegét. Tanárok, muzsikusok, költők, festők, 
kőfaragók, bányászok. Akik mind Mesternek

Az Északi vársétány, Bencsik István (Nagy László 
emlékére) és Böszörményi István (Szíriusz) 
alkotásaival

szólítják Bencsiket. A színes kínálat intenzitása 
szerint legizgalmasabb rétegét jelentik tehát 
azok a munkák, nagyméretű kőszobrok, ame
lyek a várárokba kerültek. (Jelezve mintegy azt 
is, hogy egy nagyszabású pécsi szoborállítási 
program tökéletes helyszíneként miképpen szol
gálhatna ez a terület...). Mohácsi András a 
tömeg és egyensúly, a bizonytalan alátámasztás 
és nyugalom, a gyengén és erősen megmunkált 
kőfelület pólusaival üzeni a változó (romlékony) 
érzékenységű felfogóképességnek, hogy tér és 
tömegszemléletünk alapformáit egyelőre aligha 
lehet elszakítani a földi kiterjedésekben létrejött 
nehézkedés és egyensúlyt találó ellentétek 
tapasztalatától. Mint a Bencsik-szobrokban, itt 
is a természeti jelenség erejével szólal meg a 
mű, természeti törvényt és emberi felismerést, 
a törvény elfogadását azonos hatókörűnek te
kintve. Böszörményi István két szoborral is 
„kedveskedik” mesterének. Mindkettőben a kő 
végsőkig vitt terhelési próbáját végzi el, olyan 
„viselkedésre” kötelezve az anyagot, amelyre 
annak természetes „hajlama” nem lehet. A 
mesterség legmagasabb szintű ismerete és 
bravúros eszközhasználat nyomán jöttek létre 
a kiállított, lapokból szerkesztett, számos térge
ometriai leleményt feldolgozó kőszobrok, ame
lyeknek legújabb mutációit már televíziós 
sormintaként csíphetjük el a hírműsor elején- 
végén. Bencsik mester műhelyének technikai 
igényessége iránti feltétlen elismerése gyanánt 
is. Kuti László monumentális Kenyere van talán 
tematikája szerint legközelebb ahhoz a Bencsik 
Istvánhoz, aki — bár műveleteit többnyire az 
emberi test kőben felidézett tájain végzi — 
mitológiai jelentőségű — szakrális mélységű — 
jelekbe képes sűríteni mondanivalóját. Kuti 
László Kenyere is az „étet” erőtől duzzadó 
szerves alakzatainak tömör egységbe foglalása. 
Fogalmi és plasztikai jelentése szempontjából 
az ellentétek találkozásából „kikerekedő” vilá
gos üzenet, ha tetszik, két, magában való logi
ka rendezését magába foglaló elvont program. 
Ezt szolgálja a rendkívüli arányérzékkel megfor
mált posztamens tökéletes geometriai 
szerkezete, amely a Kenyér értelmesen szabály
talanná „nemesedő” gömbformájának kitel
jesítéseként hat. A Bencsik-szobrok alátá
masztásában, illetve installálásában is több 
mint alkalmazott szerepe van a gondosan ter
vezett alépítményeknek. Miklya Gábor monu
mentális szobor architektúrája éppen úgy kifor
rott és hatásos előadókészség bizonyítéka,
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Mohácsi András: Mérföldkő

mint Nyári Zsolt elsősorban közvetlen közelből 
feldolgozható, nagy érzéki gazdagsággal model
lált plasztikája.

Az igazi meglepetés azonban a Hattyú Ház 
kiállítótermében fogadja a látogatót. A Baranyai 
Alkotótelepek Kht. mintaszerű belső teret vará
zsolt a „tanítványok” műveinek változatos sora, 
a középpontba állított Bencsik szobor köré. 
Teljes magától értetődéssel ítéltem a kiállító (és 
az itt jelen nem lévő) fiatal művészek majdnem 
minden plasztikai alkotását főműnek az utóbbi 
egy év folyamán, mire itt kiderült, hogy újabb, 
bonyolultabb, szépségesebb és költőien 
talányosabb főművekkel is gyarapítható az 
értékek egyenletes felvonultatása. Bizonyítást 
nyer ezúttal is, hogy a művészek az önmaguktól 
megkövetelt minőség tekintetében nem 
ismernek semmiféle megalkuvást. A bejárattal 
szemben lévő félhomályban Rezsonya Katalin 
másfélszeres embernagyságú bálványa áll, 
amelynek komor frontalitása nézetektől függően 
egyszerre tömbszerű és egyszerre csipkekönnyű 
plasztikai képletet rejt magában. Ennek a 
talányos hatásnak az elérését szolgálja az egy
nemű, ezüstszürke felület finoman lebegő 
palakőzet lapocskákból hasított kéregfüggönye, 
amely érintésre „tudomásunkra hozza”, hogy 
„csak” vékony burkolat, a mögötte lévő üresség 
ruhája. A természet legszebb képződményei, a 
biológiai-kristályos természetű anyagműködés 
szerkezete és az emberszerű lényre rátaláló 
forma, mindennek misztikus találkozása 
„sodródnak” sűrű költői képletté a páratlan 
műben. Hasonló logikával szervezi gyönyörű 
együttessé Horváth Ottó Látótér című szob
rában a körkörösen kirakott apró lapos 
kődarabkákbót készült „pogácsát” és annak a 
közepébe telepített friss, zöld gabonabokrot.
Ősi formaalkotó gyakorlat emléke, méltóságtel
jes és titkos áldozat nagy odaadással, gondo
san felépített oltára a munka, valódi 
megrendülést kiváltó új típusú szobor. Furcsa, 
de gyönyörű munkát hozott Varga Ferenc, aki 
ezúttal egy három osztatú, tökéletes japán 
tekercsképet idéző tusrajzzal „váltotta ki” 
egyébként jól ismert gyönyörű szobrainak

valamelyikét. A Galagonyabokor részletgazdag, 
fotószerűen pontos leírása, a papíranyagok, 
azok finom szín-, és faktúrakülönbségei a 
legteljesebb valóságérzetet és a legtömörebb 
lírát egyidejűleg „szólítják” viszontválaszra.

A profán rátalálások szabadsága 
a művészet és műtárgy korlátai
nak eltüntetésére célozva 
(Holsing meteorit), téma- 
választásban az előíté
letmentes ösztönös 
természetesség (Kí
nai labda) és mód
szereiben a techni
kai-tudom ányos 
anyaghasználat, 
analitikus gondol
kodás (Eszköz) 
jellemzik Palati- 
nusz Dóra szobrá
szatét. A kiállításon 
bemutatott szobor
változatok mindegyike 
éles, jól megkülönböz
tethető gondolati éket ver 
a hagyományos plasztikai elő
adáshoz tapadó értelmezések ru
tinjába. Igényessége a kézművesé, apró 
plasztikai összefüggésekben nagy elhitető erővel 
bírja rá tárgyát és technikáit arra, hogy ezekben 
a különös metrikájú munkákban a tényleges 
fosszilis zárványoktól a vízi aknáig, mechanikus 
és zoomorf alakzatokban jelenjenek meg a leg
különbözőbb tartalmak. Miközben maguk súlyos, 
mozdulatlan, letisztult és egyszerű és azonnal 
érthető szoborformák maradnak. Avval a miszti
kus felhanggal, amely minden esetben jelzi, hogy 
alkotójuk kezét a teremtés titokzatos és végtelen 
természete legalább annyira mozgatja, mint a na
pot napba öltő mezei szorgalom.

Léptéke és „beépítettsége” okán a kiállítási 
architektúra részévé váló nagyszabású munka 
Orosz Kláráé, aki egy emberméretű — felté
telezett — gömb lenyomatának negatívjaiból 
teremtett különös átjárót a kiállítóterem két tér
fele között. A csempeburkolat szimulációjaként 
kiszerkesztett hálórendszer hófehér és rugalmas

gumi anyaga az azonosságnak és megtévesztés
nek, pozitív-negatív illúzióteremtésnek, a nem 
létezőt hatásaiban meglévőként tételező kap
csolatnak magabiztos jelét hozza létre. A 
tudományok segítségével kigyűjtött erőrendsze

rek egyikének, a mágneses fluxusok 
segítségét igénybe vevő lebegő 

szobrokat hozott létre Lengyel 
Péter. Sikerült tökéletesen 

„elanyagtalanítania” a 
szobrászat egyik örök 

problémájának, a 
tömegvonzással

Palatinusz Dóra: 
Kínai labda

viaskodó plasztikai for
mának földi kapcsolat- 

rendszerét. Miközben 
maga szobor „elébe is 

megy” az anyagon túl megmu
tatkozó gondolatoknak, megidézi az 

emberi világot benépesítő technikai 
szerkezetek sokértelműségét, akár baljós, 
egymásnak szegülő erőjátékát is.

Arc és fény, emberség és lélek — ezek 
Hegedűs Éva szobrászati törekvéseinek 
közvetetten érzékeltetett fő jelképi vonalai.
A modern szakrális művészet megújulásának 
éppúgy ígéretes tartaléka lehet ez a plasztikai 
felfogás, mint annak a köztéri szobrászatnak, 
amelyben a klasszikus humanitás állhatatos 
mintái kellene, hogy újra hassanak. A Lélek 
(2005) tömegének páratlanul speciális arányai, 
az élek és sarkok geometrikus szabályokat 
átlépő rendje is a törvényekkel megragadhatóvá 
tett „örök" állandót szólítják meg, ami, mint 
archetipikus tapasztalat, a legtöbb emberből 
előhívható. Erre a biztos talapzatra telepítette 
Hegedűs Éva azt a törekvését, hogy az elvont 
és örök szabály mellett a szabálytalan 
„kísértését” is érzékelhetővé tegye. A lépcső
zetesen kialakított ki-bemeneti nyílás a hibátlan 
felületű márványban valóságos fénycsapdaként 
hat és ez a kapacitása avatja finoman ember- 
szabásúvá, arccal rendelkezővé a szobrot.

A négy év távolában derengő kulturális 
főváros talán figyelni fog arra a nemzedékre, 
amely a „készülődések idejét” vezérlő 
mestereket már átlépve, izmos tehetséggel, ere
detiséggel ezúttal is valószínűsíti, hogy Pécsett 
vannak alkotók, akik előjeleznek valamiféle 
mélyreható minőségi változást a 
képzőművészetben. Sok múlik bizonyos 
döntésektől. Attól, hogy a „show business” 
áradása, vagy a magas kultúra rehabilitációjá
nak szándéka rendezi-e majd be a kirakatot, 
amelyben az idő céltalan-öncélú múlatása, vagy 
a szellemi és morális megújulás késztetése néz 
szembe velünk. A most 75 éves Bencsik István 
egyebek mellett ennek a lehetséges megújulás
nak a startkövét is meglehetős pontossággal 
faragta ki. ■
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Pinczehelyi Sándor jubileumi
kiállítása a Pécsi Galériában A K N A I  T A M Á S
2006. július 1-30.

A visszatekintés 
melankóliája

Egy sor megállapítással nem mehetünk szembe. 
Az új biztonságát kereső európai Magyarország 
vizuális kultúrájában illik elismerni a gesztuso
kat, amelyek a hetvenes évek elején egy, 
a korábbitól eltérő orientáció sürgetésében 
közvetlenül rendszerformáló erővel látszottak 
felvillanni. Pinczehelyi Sándor művészként, 
galériavezetőként, tanárként, kultúrpolitikusként 
közel negyven éve dolgozik szakadatlanul 
Pécsett és Pécs közelében. Művészmestersége 
mellett polgári foglalkozásainak mindegyike 
pécsi intézményekhez — galéria, egyetem — 
köti. A legfontosabb szakmai és emberi elis
merést mind megkapta. Tevékenysége egymás
tól elkülönült nagy történeti korszakokat köt át, 
szellemi tájékozódása tegnap is, ma is érzékel
teti, hogy ezenközben a változékonyságra 
kevésbé képes-alkalmas személyiség miképpen 
törekszik a történeti-politikai hullámok között 
egyszerre viszonyulni is az adott rendszerhez, 
másrészt érvényességét megőrizve hatni. De 
nemcsak a kritikus-kommentátort feszélyezi az 
elmúlt évtizedek alatt vele és műveivel kapcso
latban felgyűlő észrevételek szinte rendsze- 
rezhetetlen tömege. Márpedig egy visszatekintő 
szemle hitelességének elengedhetetlen 
alapfeltétele annak a vizsgálata, hogy az 
észrevételek tengeréből mi tetszik maradandó
nak és mi nem. Ugyanakkor a hatvanéves 
művész visszatekintése is sokolvasatú képlet. 
Ekkorra már hatalmas anyagból szabad válogat
nia, ezért szempontok sokaságát mérlegelheti 
annak érdekében, hogy eldöntse, mit is fog egy 
érdemes évfordulón megmutatni. Ilyenformán 
a kiállítás egyik értékeleme maga a szelekció, 
amelynek felismerése a képek mögött 
meghúzódó történeti időről és a személyiség 
alakulásáról szinte többet mond, mint a képek 
optikai-esztétikai felszíne. Főleg, amikor az 
összefoglaló visszatekintés mellett dönt. 
Merthogy ma, egy akármilyen személyes ünnep
nap ad alkalmat a válogatásra, az érdekes az, 
hogy mégis mit tart érdemesnek a megmutatás
ra, hogy a „spájz” gazdagon telt polcairól 
mégis mit emel le.

És jól sejtjük —, bár közvetetten a 
Pinczehelyi témák és technikák szinte mind
egyike megvillan kissé — az új évezred első 
évtizedének közepén „az idő s a töprengés 
lassan megváltoztatta a látást, és eljött a 
megértés is” (Cézanne). A politikai dogmatika 
korábban ironikusan kezelt, közvetlensége miatt 
bizonyos reklámreferenciákkal is érintkező 
frazeológiája (minthogy tevékenységének egy 
része alkalmazott grafikai volt...), az egyértelmű 
és címerszerűen tiszta előadás banalitásai 
ellenállhatatlanul sodródtak a csalódásoktól és 
megrázkódtatásoktól sem mentes személyes 
élet mindennapjai felé. Lehetett ebben csalódás 
is bőséggel. Szeplőtlenebb, kétértelműségektől 
mentesebb viszonylatokhoz fordult, amelyekben 
kétségtelenül nyoma sincs a politikai reprezen

tációt poénos vizuális kijelentésekbe szervező 
frivolitásoknak. (Kis csillag-Coca Cola. 1988.) 
Evvel nem azt kívánjuk érzékeltetni, hogy az itt 
a múltból idézhető munkák a maguk idejében 
ne lettek volna centrális jelentőségűek, csupán 
azt, hogy az „újabb idő” újabb tematikai és for
mai központok megjelölését követelte, és hogy 
ezek a művész lehetséges életének korábbitól 
eltérő „csatlakozásait” valószínűsítik. A hang
súly ezúttal alig észrevehetően ezekre az új 
viszonylatokra esik. Az idő és a töprengés 
valóban megváltoztatta Pinczehelyi látását és 
a művész szerepének értelmezésében is kissé 
visszalépett az egyébként nem sikertelen és 
számos elismerést hozó aktivista pozíció 
megkövetelte szerepkészlet kellékeitől. Ez a 
párhuzamos út egyébként már a hetvenes évek 
közepe táján olyan pozíciókból indul, mint a 
Földművesek emlékére, Egy földműves emlékére. 
1977., Magyar kenyér. 1979., az 1981-es 
Venyige, Szőlő, Dió, Paprika, Kukorica, Körte, stb. 
című munkák. A kiállítás apró utalásai, kis tár
gyai a nyolcvanas évek végérőt, kilencvenesek 
elejéről hoznak adatokat egy, a politikai moder
nizáció írt és rajzolt nyelvezetétől tökéletesen 
idegen miliő elfogadásának tényéről. (Színes 
birkák, Szürke birkák. 1986., Együtt dalolunk. 
1992.) Itt már nem az elvont jelhasználat, illetve 
annak olykor szürreális természetű „felszere
lése” adja a „főhangzat” erejét. A „behatolás” 
a több szinten szervezett absztrakt 
jelképidézési technikától idegen közegbe nem

szüntethette azonban meg rögtönösen azokat 
a bevált plasztikai megoldásokat, amelyek az 
ismétlődések, a fotóhasználat és szitanyomás 
révén oly szorosan kötötték a hetvenes évek 
általa kifejlesztett előadásmódjaihoz. Tatán van 
egy kevés rezignáció is abban, amikor belátja 
Pinczehelyi, hogy az új berendezkedés globális 
hangsúlyai között az ideológiai természetű 
abszurditások megítélésén túl nincsenek alkal
masan kifejlesztett eszközei a környezetszeny- 
nyezés mai léptékével, a globális terrorizmussal, 
a helyi közösségek elsorvadásával és a kultúra 
marginalizálódásával való méltóan emelkedett 
szembenézésre. Talán már némi ijedtséget is 
látunk az arcán a nyolcvanas évek végén, — 
az ellenállás heroikus pillanatainak elmúltával 
— a valóságos kalapácsot és a sarlót felmutat
va. Nem az a logika folytatódott tehát, amely
nek medrében folyamatosan élő indukciós alap
adat marad, hogy a „kizsákmányoltsági ráta” 
tendenciája egyértelműen emelkedő, hogy a 
„humánreprodukciós lejtő” egyre meredekebb, 
hogy a kifosztásnövekedések és jóvátételek 
aszimmetrikus hullámai között egy új birodalom 
berendezkedése zajlott le, amelynek a dog
matikus proletárdiktatúránál, vagy „emberarcú 
szocializmusnál” valamennyivel ravaszabb szim- 
bolizációja legalább annyira megkövetelné a 
művészi erejű leleplezéseket, mint a hetvenes 
évek elején. A hamleti dilemmánál sokszorosan 
bonyolultabb és komplexebb tételekkel 
találkozik az ember e helyt, ami bizony sokak-
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Négy coca

nak végletes szembesülési vagy menekülési 
utakat kínál. A kérdés most is leegyszerűsít
hető: „Lenni vagy nem lenni?” A művész
személyiség alakulásának logikája azonban ter
mészetesen más is lehet, és mert a 
művészettörténet „ténytudomány”, a művek 
ismeretében annak a megállapítása is lehet
séges, hogy a rendszerfordítást érlelő nagy pil
lanatok nagy leleményei után valamely oknál 
fogva egy kevésbé harcos légkör kevésbé koc
kázatos választásai is hiteles megnyilvánulás
ként kössék le a figyelmünket. Amelyben valami 
oknál fogva a személyesség, a szabadidős 
tevékenység és intimitások — a művészet 
közkedvelt forrásai — szolgálják a lassan, 
személyre szabottan kialakított és a formainten
zitást biztosító esztétikai rendszer fenntartását. 
De benne van ebben az álláspontban (és a 
megkerülhetetlen egyéni sorsban) a lehetősége 
néhány igen lényeges közvetett üzenet elhe
lyezésének is. Ezek metaforikus kapacitásában 
ott van a felismerése annak, hogy korszakunk 
kíméletlenül számolja fel fennmaradásának 
éppen leginkább nélkülözhetetlen feltételeit 
(nemzet, család, édesvíz, természetes energiák, 
az élet naturális szükségleteinek termő-, és ter
melőhelyei stb.), hogy figyelmét nem kötik le 
a folyamatos jövő idő kizárólag kulturális 
kódokkal leírható érdekei. N„Birkás” képek, 
a halak és a malacok ismerősen otthonos 
érdekképviseletet sejtetnek, egy maradinak 
látszó, de patrióta gazdaság helyi értékeiről 
szólnak, amelyek globális szinten sem lehetnek 
érdektelenek. Ez EU-s kötelezettség (szubszi
diaritás), hiszen, ami itt felmutattatik, azt job
bára itt is fogyasztják el. És valahogy így van 
evvel a művészet. Ha nincs lokális kötődése, 
talán nincs globális jelentősége sem a 
létezésének, és annak sem, ami általa femutat- 
tatik. Bár virtuális úton előidézhető egy olyan 
determinációs erővel rendelkező tényvilág is, 
amelynek nincs már semmiféle közvetlen 
tapasztalati, tárgyi-anyagi talapzata.

Itt vannak a kiállításon az indulásra utaló 
jelzések. A már-már szemtelen művészi kiállás, 
ami a szocreál és a mindent meghatározó poli
tikai ideológia tenyérbe mászóan közvetlen kri
tikája volt, az idő haladtában a világgaléria 
ismert emblémájává vált. Pinczehelyinek a 
huszonévesek majdhogynem önfeledt igazság
keresésével megfogalmazott alapművei és azok 
variációi a hetvenes évek Kelet-Európájának vál
tozást követelő manifesztumává lettek. 
Falragaszok, címlapok, sokszor idézett 
művészettörténeti és esztétikai-elméleti adatok, 
amelyek ma már az evidenciák erejével idézik 
fel keletkezésüknek az időszakát. Historizáló- 
illusztratív jelképtöredékek a XX. század 
történetének azon korszakaiból, amikor a 
munkaerő tulajdonosai kezdenek egyre határo
zottabban hátrányba kerülni a tőketulaj
donosokkal szemben. (Utcakő a proletárok 
fegyvere. 1973., Sarló és kalapács. 1973., 
Földművesek emlékére. 1977.)

Ott van benne az osztályharc és az „egydi
menziós ember” teóriája, de nem maradéktalan 
benne a felszabadult festői virtuozitás kötetlen 
élvezetére való készség. Lényegében majdnem 
mindenütt fotómutáció jelenik meg a képein és 
csak innen közeledik a trompe-l’oeil felé, ami 
portréiban a tényleges hasonlítás felismeré
sének élményét eredményezi. {Akt és Árnyék, 
1994-96.) Nem utal a kiállítás a Pécsi Műhely 
korszakára talán csak egy-két munkával, főként 
azokkal, amelyeknek kidolgozása, összefüggé
seik kifejtésének feladatai még hosszabb ideig 
foglalkoztatják. {Már megint. Csillag-Utcakő.

1973-2002., Sarló-kalapács. I-IV. 2002.) 
Önportréja, szeretteinek, ismerőseinek portréi 
a „nagy mumus”, az üres dekorativitás ellen 
hatnak, az ilyen beállítások finom nárcizmusa 
ugyancsak nem „beszél” másról, mint az eszme 
által magára hagyott művész-értelmiségi új, 
magára, magába hagyatott-feledkezett státu
száról. Akinek társadalommegújító, felszabadító 
gesztusai a művészeten kívül egyáltalán sem
miféle sikerrel nem jártak. Akinek eszmét, 
jelképet és a jelképeknek a köznapok szintjére 
lerángatott rendjét, az új, profán használat 
ideológiamentességét, valamint a gyakorlati-tár
gyi funkcionális mindennapokba visszavezető 
becsületes gyakorlatát a mediális tér ideje 
kineveti. {Malacos, Bárányos, Kakasos. 2005.)

Jól érzékeljük a kiállításon a nagy történeti 
dilemma ízét. A hetvenes évek még mindig 
átpolitizált és ideologizált kulturális túlnyo
másában minden megbélyegzést vállalva, 
Pinczehelyi a vizuális művészetek lehetséges 
módszereit és hatáselemeit közelítette az egydi
menziós hatalmi ideológiát kicselező, már-már

tudományos kutatómunka látszata felé.
A sorolások és variációs elrendezések érzelem
mentessége még akkor is igaz, ha felfedezzük 
a művészt magát is a különböző módon mani
pulált formák között. Mi volna ez egyéb és 
más, mint egy jól megtalált gesztussal kifejezett 
megszabadulás az elidegenült szerepek kény
szereitől? Felismeri a művész, hogy éppúgy 
fogaskerék egy nagy rendszerben, mint minden 
más, — ha úgy tetszik kollaboráns — ergo a 
saját kreatív rendszerében is mechanikai-doku- 
mentatív alapon kezeli — akár önmagáról 
készített — képadatait. Pinczehelyi nagy 
ráérzése, hogy az általa ellenállóként alkalma
zott elvont, és a valóságos történeti-politikai- 
gazdasági problémák iránt teljes érzéketlen
séggel jellemezhető minimal-koncept művészet 
formája a felidézett és felhasznált tárgyak,

Feketében
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arcok, jelenetek révén mégiscsak egy nyelvi és 
nemzeti értékelemekhez kötött művészetfunkció 
sajátságos pozícióját hangsúlyozta. A 
tudományos formai „tabula rasa” ráadásul a 
játék és irónia ízeivel is gazdagodott. A mini- 
maira jellemző, hogy a jelcsoportok (sarló, 
kalapács, alkotó arca, figurája, birkák, utcakő, 
utcakőből kirakott csillag stb.) szabályos ren- 
dezettségű halmazokban jelennek meg, be
azonosíthatóságuk miatt tökéletesen megszün
tetve bármiféle rekonstrukció gondolati esélyét. 
A konkrét képek testmeleg közvetlensége 
esetében azonban megspórolhatóvá teszi az 
absztrakt spekuláció fáradalmait. Az ismétlő
dések pedig begyakorolhatóvá teszik a felmen
tést a gondolkodás kényszere alól avval, hogy 
a tényeket hagyják beszélni. Olyan átértelme- 
zési folyamaton mentek keresztül felidézett 
tárgyai, amelyben azok felvettek egy eredeti 
egzisztenciájuktól művészileg elszakított, így 
laza képzettársításokkal megtűzdelhető karak
tert, miképpen a „pop” és elsősorban Warhol 
munkáiban ez megragadható. A korszak legiz
galmasabb elméleti csuklópontjára utal, hogy 
amit tesz, az művészet is meg nem is, tárgy is, 
meg nem is, dokumentáció is, meg nem is.

Pinczehelyi a nyolcvanas évek közepén még 
csak egy olyan csapásra talált rá, amelyen járva 
nem terjeszthette ki az általa kidolgozott rend
szer jegyeit a kínálkozó „metafizikai mezőre”, 
amelyben az eredeti közegüktől elemelkedett 
tárgy és helyzetvariációk már nem dokumentá
cióként hatottak volna, hanem magukba zárták 
volna a világ tetszőleges anatómiai jelenségeit. 
Különös szomjúságot provokál az idézett 
aszketikus út az „élettel” analóg tájak megélt 
és rögzült élményeinek jelzéseire a Titkok háza. 
2000-2001 hét darabból álló ciklusában.

Ezúttal, a hatvanadik születésnapját ünneplő 
művész kiállításán bizonyos — szinte csak ma
napság aktuális — sajnálattal állapítja meg a 
látogató, hogy a kíméletes demitizálás, az iró
nia, valamint aktivista lendület, ami az első 
műveket jellemezte, az utóbbi két évtizedben 
szinte teljesen átalakult egy személyesebb, 
nosztalgiákkal és melankolikus vonzalmakkal 
tarkított hangulatfestészetté. A sajnálat talán 
azért is jogos, mert a „PFZ.” (Piros-Fehér-Zöld) 
1981-ben még erőteljesen patrióta mezőgaz
dasági „termelési ciklusként” a kollektív mély

tudatból éppen a legkönnyebben felszínre 
hozható — jelentéstani szempontból nem is túl 
egyszerű — képletet tette megszólalásainak 
legfontosabb hangzatává. A nemzeti reprezentá
ció legfelsőbb szintjét, a trikolor színeit. A kiál
lítás súllyal jelzi ennek a programnak a részle
teit a PFZ Kukorica-disznó. 1982-94., PFZ coca- 
colás zászló. 1994. című képekkel és számos 
szitanyomattal. Aztán kiteljesedett mindez egy 
különös hangulatú beletörődésben, amelynek 
meghökkentő szubjektív historizmusa szeretet
tel teli öniróniává gyengítette a korábbi — az 
alkotó érzéki-intellektuális minőségeit inkább 
háttérben tartó kritikai — álláspontokat. 
Megértéssel és szeretettel telített ez a nyuga
lom, foglalkoznunk kell tehát avval, hogy mit is 
értett meg újabb munkáiban Pinczehelyi. 
Mindenekelőtt azt, hogy a szellemi és fizikai 
értelmű hanyatlás egyszerre késztet újra a 
konkrét emberi helyzetekben megtalálni minden 
érték forrását, valamint azt, hogy létezik egy 
elvont értékvilág is, amely nem feltétlenül van 
ellentmondásos kapcsolatban a profán minden
napokkal. Szép példázata a „szép, új világ” 
megkerülésének — ezáltal éppen az elvont 
értékvilág érvényesítésének — az a néhány friss

képe, önarcképe, amelyen a legnagyobb derű
vel, az átélés magabiztosságával jeleníti meg 
magát. A művész ezeken „gazdálkodóként” 
mutatkozik, aki a természet reprodukcióját 
megtestesítő növendék állatokkal a karjában 
egyidejűleg érvényesít egy esztétikai rendszert 
is, egy plasztikai rendet is, amely a modern 
művészet önfelszámolás előtti utolsó 
menedékeként újra csak a Hogarth-i modellt 
állítja középpontjába. „Magadat figyeld és a ter
mészetet, ne másoktól lesd el az érzelmeket.”

És ne legyünk igaztalanok. Főleg, mert 
nincs, nem lehet még kész a végső summa.
Az ostoba, ellentmondásokkal és politikai 
bűnökkel fertezett szocialista Kelet-Európát fel
szarvazó művész a címeralkotóktól elvárt egye
nességgel sok és egyszerre problematikus 
munkát vállalva mutatkozott újra előttünk. Az 
efféle életfenntartó sokkot még semmiképpen 
sem unhattuk meg. A bűnbeesés, a megváltás, 
a megtisztulás rejtettségében is igen összetett
nek sejthető folyamatai nem látszanak a felszí
nen, de a kiállítás maga egyértelműnek mon
datja velünk: „férfimunka volt.” ■

Malacos II.

Titkok háza III.

Kakasos V.
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Az utcai firkáló
illegális önkifejezés pécsi házfalakon

Avagy Mimézis és Majmolás -  a street-arttól a falfirkáig

„A város szép, a nők rondák.”

A belvárosi házfalak nagyobb részét tag-ek 
lepték el, de graffitik is akadnak, s itt-ott egy
két stencil, amelyek közül néhány már igazi 
műalkotásszámba megy. Pécsett körülbelül két 
tucat graffitis, kétszer ennyi tag-elő és úgy jó 
fél tucat street-artos alkot az utcán. Az utcára 
kivitt alkotásaik a pillanatnak, az éppen akkor 
arra járónak szólnak, éppúgy, mint az utcazene, 
vagy-az utcaszínház, mégis ők a legkevésbé 
szeretett utcai művészek. Az utcai firkáiét, ha 
tudja, elkapja a rendőr, olyan is előfordult, 
hogy megveri egy járókelő, vagy lefújja saját 
festékével...

Pécs városában 2006-ban egyetlen legális 
falfelület található a belvárosból Kertváros felé 
vezető felüljáró alatt: a felüljáró tartópillérei, 
egy kiégett diszkó környéke a vasúti sínek mel
lett agyonfújt betonkerítésekkel, minden egyéb 
helyen tilos graffitit festeni. Kijelenthető, eme 
tiltás — mint bárhol másutt is — eredményte
len. Léteznek városi szubkultúrák, amelyek 
kommunikációs felületnek tekintik a belváros 
falfelületeit. Öncélú tag-elés (névfelírás) és vál
tozó minőségű graffitiken túl (csak szubkultúrán, 
adott csoporton belül értelmezhető a nonfigu

ratív ábrák, cirkalmas betűösszetételek jelen
tése, s eme csoportok egymással vetélkedve 
át-átfestenek már lefújt falfelületeket, néha még 
verekednek is a saját mű védelmében) még a 
streetart-jelenség is előfordul a városban, 
éppen úgy, ahogy bárhol a Földön.

A cikk mottójának szövegére Rómában 
bukkantak 2000-ben egy ókori palota 
feltárásakor, feltehetőleg a sikertelenség 
motiválta az állítás falba vésésére az alkotót.
Az biztos, hogy két évezred elteltével az, amit 
a köznyelv gyűjtőnéven graffitinak nevez, las
sanként mindent elborító szennyáradattá 
növekedett a posztindusztriális társadalmak 
városaiban. A jelenlegi helyzet előképeként 
felemlegethetnénk a barlangrajzokat, esetleg az 
erdő fáiba bugylibicskával belerótt évszámokat, 
szíveket, az iskolai padokra írt ökörségeket, de 
nem járnánk el helyesen, ha csak ezekben 
keresnénk a graffitijelenség magyarázatát.

E cikk írására egy street-artos mű késztetett. 
Egy bank automatától távoztamban egy szeme
tesen vettem észre egy angyalt, aki repül egy 
mező felett, s épp az akkor írott regényem címe 
állt a kép alatt: Elveszett. Úgy éreztem, 
megszólított ez a stencilmű.

A jelenkori urbánus folklór összefirkált 
utcaképének „felelőseit” meg tudjuk nevezni:

néhány tucat, zömében kamaszokból álló tár
saság — nevezhetjük szubkultúrának is —, akik 
önkifejezési formákat keresve mintát követnek. 
Egy megnevezhető egyén mintáját: egy 
bizonyos Taki becenevű writer-nek (elsősorban 
tag-elő falfirkáló) köszönhető a mai állapot (és 
a médiának, és saját mintakövetési 
mániánknak). Ő lenne tehát az „ős ok”. 
1970-71-ben Amerikában egyre több metróko
csiban jelent meg a „Taki 183” felirat, senki 
nem tudta, mit jelent, s mire megtalálták a 
magyarázatot, azaz elkapták Takit (egy görög 
származású küldöncöt), már „híres” emberré 
vált (Taki a 183. utcában lakott), s azóta is 
tömegek követik a példáját világszerte. A jár
művek megteltek nevekkel, számokkal, s egyre 
olvashatatlanabb, látványosabb feliratok szület
tek, megjelent a rajzfilmfigurák ábrázolása, 
elkezdtek a házfalakra is fújni... Ennyi lenne hát 
az utcai firkálás eredete.

A graffiti eredeti értelme: falra írt, karcolt 
szöveg, üzenet, tömör bölcsesség. Az 1800-as 
években alakult ki Amerikában, afro-amerikai 
közösségekben. A magyar nyelv a graffiti szót 
használja a stylewriting-ra (stílusírásra) is. 
Azonban a stylewriting az afro-amerikai gettó
kultúra szülötte. A graffiti szót először valószínű-

3 8  echo 2006/4-5 Damjanich utca
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Az Ipar utca sarkán „posztot a rendőr”

lég Raphael Garucchi használta Graffiti de 
Pompái (1856) című írásában.

A tag-re (angol: cédula, címke) nincs 
megfelelő magyar szó. A tag egyfajta 
kalligrafikus aláírás, mellyel készítője csupán 
annyit közöl a világgal: itt jártam. A belvárosi 
házfalakon lépten-nyomon előfordulhat, több
nyire filctollal készül egy pillanat alatt, hanyagul, 
odavetve. De a buszokban, vécékben, liftekben, 
lépcsőházakban is gyakran látni tag-et.

Ki nem látott még olyan feliratot, hogy 
„Szeretlek Ági!”, aztán pár héttel később a 
szeretlek szó áthúzva, s elé került, a kurva 
jelző. 1986-ból emlékszem az első „graffiti”-re, 
az Esze Tamás utcában évekig virított a falon a 
„Woland” felirat. Amikor megtudtam, mit jelent 
a betűsor, örültem neki (Bulgakov: Mester és 
Margaritájának egyik főalakja). A Ferencesek 
utcájában is évekig látszott egy ablak alatt ez 
a krétafirka cirill betűkkel: „Eta okno?” Vagy az 
Apáca utcában: „Hajra maci! Hülye vadász!”
Ez a pécsi graffiti történetének mintegy ősro
mantikus korszaka lehetett, amikor a jelenlegi 
szinthez képest ritkaságszámba ment a firkálás 
(kivéve a Barbakán-vársétányának belváros 
térképét, azt mindig összefirkálták).

A graffiti Amerikában elsősorban zömében 
a színes bőrű fiatalok metrószerelvényekre 
felfestett, firkált jelei által okozott hírnévről 
szólt (a perifériáról a városközpontba kerülni, 
sok ember szeme elé, kvázi „híressé” válni — 
ez lehetett, s ma is ez a cél). A vietnami háború

A Széchenyi köz „bolhája”

amerikai katonái tag-eltek mindenfelé, amerre 
jártak a harcok közben, hasonló mód a banda
tagok is így jelölték ki territóriumuk határát. 
Ezek a fajta utcai jelek nem hordoztak direkt 
politikai, sem egyéb üzenetet azon kívül, mint 
hogy itt jártam, s ezáltal „híressé” válhatott az 
alkotó, igaz, hogy csak az adott szubkultúrán 
belül (ahol dekódolni tudták a jelét).

A graffiti (falra írott szöveg) hordozhat direkt 
politikai üzenetet is diktatúrák idején („Ruszkik 
haza!” — mondat az 1956-os forradalom után, 
vagy az 1968-as párizsi diáklázadás falfirkái is 
emlékezetesek). Ma különböző, nem feltétlen a 
fennálló parlamenti demokrácia hívei 
(egyének/csoportok?) is megnyilvánulnak graffiti 
formájában (bőrfejűek, punkok, anarchisták...). 
Előfordulnak tiltott önkényuralmi jelképek épp
úgy, mint szellemes, vagy annak szánt monda
tok, vagy együttesek, lógók...

A graffiti a tag és a street-art nem egybe
mosható minőségű, a graffitisek és a street- 
artosok nem is szeretik feltétlenül egymás 
munkáit. A tag-elők gyakran a legszakadtabbak 
közül kerülnek ki, alkohol, drog, szipuzás is 
része ennek a szubkultúrának. A graffitihez már 
frissebb fej szükséges, és biztos kéz, de ha 
nem legális helyre kívánnak festeni, mondjuk 
egy vonatra, gyakorta szükséges a megelőző 
feszültségoldás. A graffiti többnyire már előre, 
egy vázlatfüzetben megtervezett konkrét üzenet 
nélküli „festmény”, mégis egyedi, addig a 
street-art sokszorosítható (matricák, stencilezett

Jimmy és Bob pécsi „fellépése”

képek) mű, találkozhatunk ugyanolyan 
matricákkal, stencilképekkel más-más városok
ban is. A graffitisek sem csak a saját városuk
ban alkotnak, gyakorta indulnak „vendégszerep
lésre”, nagyobb, közös éjszakai akciókra.

A matrica eredete hasonlóan banális a tag
éhez, Shepard Fairey, Rhode Island-i főiskolás 
1989-ben egy „híres” pankrátor képével 
illusztrált öntapadós matricákat ragasztott ki a 
világ több pontján — csak úgy, viccből. Senki 
nem tudta, mit jelentenek a matricák, enig- 
matikusságuk feltűnést okozott, s máig is nép
szerű alkotási mód (bár az elmúlt negyed évben 
alig-alig fedeztem fel új munkát Pécsett, ennek 
oka tehet a nyári szünet, vagy pedig divatja
múlttá kezd válni ez az önkifejezési mód). 
Érdekes párhuzam, hogy 1989-ben két pécsi 
gimnazista (azóta orvosi pályán dolgoznak) egy 
saját arcképükkel preparált testépítő fotójából 
készített plakátsorozattal borította be a 
belvárost (ha nem Pécsett művelik, lehet, hogy 
hozzájuk kötődne a street-art).

Magyarországon 1992-93 környékén terjedt 
el igazán a graffiti és a tag (az első firkászok 
közé tartozik a még ma is létező PNC — Pride 
Nőt Crime csoport). Azután egyre többen 
kezdtek firkálni. A break és hip-hop zenei 
stílusirányzatokhoz köthető a mai állapot, 
a megannyi irányzattal, stíluskavalkáddal. A hip 
hop-nak létezik olyan ágazata, ahol a firkászok 
saját választott nevüket írják a falakra, vona
tokra... ezzel jelezve ottjártukat. A firkászok
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közt egyfajta verseny, rivalizálás is működik, 
nemcsak a firka minősége számít, hanem a 
helyszín is. Minél egyedibb és „jobb” a stílusa 
valakinek, és minél többet fest, minél veszélye
sebb helyekre, annál elismertebb a 
közösségében.

A street-art csak néhány elemében hason
lítható a grafitihez és a tag-hez, illegalitás 
jellemzi mindhármat, mivel utcai falfelületeket 
(a street-artosok többnyire csak lámpaoszlo
pokat, esőcsatornákat, kukákat, kapcsoló- 
szekrényeket és rossz minőségű falfelületeket...) 
vesznek igénybe. Vannak matricázók, és sten- 
cilezők (előre kivágott műanyag-, vagy karton
sablon segítségével fotografikus hatást elérő 
falfestmény, amely lehet egy, de többszínű is).
A street-art 1990-es években indult világkarrier
jére, 2000 után érkezett el Magyarországra, 
illetve Pécsre is. A street-art valóban utcai 
művészet, lehet kísérletezni a galériákba hívásá
val, de az illegalitás varázsa erősebb marad 
a galériák hűvösénél.

Ahhoz, hogy e festőket, firkálókat, vagy 
művészeket megértsük, szociológiai, pszicholó
giai vizsgálatokat is végezhetnénk, de a graffitik 
földrajzi elhelyezkedéséből is levonhatók 
következtetések (iskolák, kollégiumok, 
szórakozóhelyek környékén van-e több, vagy 
egy elöregedő, családi házas környéken?).
Illúzió például, hogy a nagy, színes 
falfir^ák/falfestmények csak éjszaka készülnek, 
három intenzív napot töltöttem terepszemlével, 
fényképezéssel, ez idő alatt nemegyszer és 
nemcsak legális helyen találkoztam fényes nap
pal, forgalmas helyen falfestő kamaszokkal (a 
legális helyen két-három 16 éves külsejű festett, 
a vezéralak fekete ruhában, a három nagy 
alkotómunkáját elismerőleg bámulta négy-öt 
13-14 éves fiúcska, egyikük elhaladt mellettem, 
a hátizsákjában összeütődtek a festékes 
flakonok, még a flakonban lévő golyók 
koccanását is hallani lehetett).

Az utcai művészet kötődik a lázadáshoz, 
az önmagáért való lázadáshoz éppúgy, mint 
az etikai alapon, a közösségért, a közösséghez 
szólni akaró szándékhoz. Az utcai művészet 
önkéntes szolgálat (csak megszállottakkal 
találkoztam e területen), többé-kevésbé anonim 
művészet, ezáltal visszanyúl a hivatalos 
művészet előtti időszakba. Felváltalja a mocs
kot, az ürességet, a szürkeséget, olyan 
falfelületeket, amelyek nyomasztók, s amelyekre 
pár óra munka után öröm ránézni. A street-art 
felvállalja a ronda tűzfalakat, a társadalmi 
igénytelenségből évtizedeken át mocskos 
betonkerítést, s alakít a környezetén.

A rengeteg „tag” és rossz ízléssel felfestett 
graffitin túl akad Pécsett egy ellenpélda (bár 
még úgy 70%-ig készült el — mondta Bodó 
Márton, alias Böbék). A Közelítés Galéria 
szervezésében létrejött 2006 májusában a 
budapesti Intermédia Tanszékkel közösen egy 
kiállítás a Hattyú Házban, amelyhez kapcsoló
dott egy akció — Budapestről érkeztek street- 
artosok és pécsiek is közreműködtek. A Street 
projekt helyszínét Bodó Márton javasolta: a 
Damjanich utcai nagy szürke betonfalat (amely 
mögött a PTE állatkísérleteihez használt 
kutyákat őrzik, de a közelben található a PTE 
Művészeti Kara, az ott dolgozókat, tanulókat 
egy évtizedig láthatóan nem foglalkoztatta túl
ságosan a környezetük). A falon a ’8o-as évek
ből maradt egy Mistral lógó —, illetve korábban 
a Burzsoá Nyugdíjasok nevű együttes tagjai is 
festettek néhány művet, de ettől a betonkerítés 
egynemű szürkesége dominált az utcában. Bodó 
javaslatára a street-art projekthez nem kértek 
engedélyt az önkormányzattól, a fal tulaj

Tűr-Tilt-Támogat? (Damjanich utca)

Szemétgyűjtő az Ifjúság útján

donosától (PTE) szintén nem, s szombat 
délelőtt 10 órától festeni kezdték a falat. Éppen 
elterelés volt, óriási forgalom lett egy városi 
futóverseny miatt, ezért a Damjanich utca for
galma többszörösére nőtt a szokásosnál, s 
maguk az alkotók csodálkoztak legjobban, hogy 
nem állította le őket a rendőrség, csak délután 
3-kor ért oda egy rendőrautó, s mint az akció
filmeken, befarolt a járdára, rendőrök vágódtak 
ki a kocsiból, s felírták az alkotók adatait. 
Rongálás gyanújával feljelentést tettek, de 
azóta sem történt semmi az ügyben. Azóta is 
folyton változik a fal. Megjelentek a T-betűk 
(A Tűr-Tilt-Támogat 3 T-jére utalva). Böbékkel 
beszélgetve első akciójára is rákérdeztem. Az 
Alagutat jelölte meg. Majmokat festett a kék 
körökbe. A 12 majom című Gilliam filmre utalva, 
s várhatjuk a támadást (a filmben erre utal a 
majomgraffiti). De József Attila-portrék is szere
pelnek repertoárján.

Mi lenne a megoldás? Más országokban 
több a legális felület. Vagy ott a murai 
lehetősége — tűzfalakat adnak művészeknek, 
így óriási, egész házfalat beborító művek jöhet
nek létre komoly szellemi és anyagi ráfordítást 
igényelve az alkotóktól. Pécsett az ilyen 
felületeken vagy reklámok terpeszkednek, vagy 
hullik a vakolat. A tag-re nincs más megoldás, 
mint lemosni. Ahogy a matricaragasztási hév, 
úgy a tag-elés is lankadást mutat, a cikkre 
készülve a falfirkákra koncentrálva nem vettem 
észre jelentős számú változást a nyári hónapok 
alatt (de lehet, hogy az iskolai szünet volt 
csupán az ok).

Berlinben járva nagyobb mennyiségű 
matricát láttam, s kevesebb tag-et, s jó néhány 
legális graffitifelületet. Párizsban több öregebb 
graffitis (húsz év körüliek) felhagy a 
tevékenységgel, mert az újak (14 évesek) olyan 
gyenge minőségben festenek, s nem tisztelnek 
sem templomot, sem műemléket, szobrot, hogy 
szégyellik, ha őket is graffitisnek gondolják.

Az utca visszafoglalása történik a street-art 
által, az utca személyessé tétele — ha virtuó
zok csinálják, akkor érdekesebb eredménnyel, 
mint ahogy az a képzőművészeti galériák 
visszafojtott hangú, hűvös, elegáns, befelé for
duló világában lehetséges lenne. A szöveg

buborék-matricák gyakran kerülnek reklámokra, 
a karcos mondataik gyakran értékesebbé teszik 
a kommersz termékre utaló plakátot, mint amit 
a fogyasztásösztönző szakemberek szeretnék. 
Mivel nem szervesül a reklámkommunikációba 
a stick-art, meghökkent, vagy elgondolkodtat.
A matricaművészet mégis eltűnni látszik 
Magyarországon, ez a fajta gerilla-marketing 
remekei megismeréséhez a keresőprogramba a 
StickerNation szót kell csak beütni, s 30 ezernél 
több matricát lehet megtekinteni. A kultúrkri
tikai attitűd helyességét innen nem kérdő
jelezném meg. Az utcai művészet felhívja a 
figyelmet arra, hol is élünk. Saját környeze
tünkre. Párbeszédre ingerel. Amely aztán 
tovább folytatódik az interneten. Mert a művek 
felkerülnek a világhálóra. Innen pedig már egy
fajta nemzetközi párbeszéd részéve válnak.
Mert Pécsett, a leendő európai kulturális 
fővárosban semmi újat nem találtak ki a graffi- 
tizők, a tag-elők, de még az a néhány street- 
artos sem. Csak ki-ki a saját műgondjával, vagy 
igénytelenségével önkifejezési formára talált egy 
divatos, korszerű, vagy már idejét múló illegális 
művészeti ágban. ■

(Köszönöm Bodó Márton és Tészás Péter 
segítségét. A szerző)
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Szemle
Egy „jó pásztor”

Kása Béla fotóművész 
Hortobágyi pásztorok című kiállítása 
Pécs, Parti Galéria
2006. július í.-augusztus 31.

Kása Bélának a Parti Galériában 1995-ben volt 
az első pécsi kiállítása, amikor a régi galéria 
padlásán az erdélyi zenészek ciklusát mutatta 
be. A galéria azóta tudatosan minden új 
anyagát meghívja, így 2000-ben moldvai ván
dorcigányok, 2003-ban indiai nomád pász
torokról készült képeit. A NKA fotókollégiuma 
egyik kollekcióját, így a mostani kiállítást sem 
ítélte támogatásra méltónak. A Vándorcigányok 
ciklusról akkor nem szóltunk. Ma már tátom, 
hiba volt. Újra nem szeretném elkövetni. A 
Hortobágyi pásztorok sorozat most jó alkalmat 
kínál arra, hogy alkotóját és képeit közelebbről 
bemutassuk, értékeljük.

Ma már tudom, hogy itt is a pénz számít. 
Hogy ami nem kerül semmibe, mert mások 
önfeláldozó jóvoltából „csak” van, az a legjobb 
esetben is csupán pótléka lehet a pénzért 
megcsinált, megrendelt és megvásárolt javak
nak. Amik ennélfogva „érnek” is valamit.
Alig tízéves össztársadalmi tréning után ezért 
idézhet fel a vásárlás ma már organikus 
jóérzést (olykor valóságos orgazmust) sokak
ban. A világot járt közgazdák, a marxista alap
képzést kapott mai „uralkodó elit” egyformán 
hirdeti, hogy a pénz univerzális egyenérték, 
miáltal vele és általa minden más érték kife
jezhető. Ha van pénzed, vannak értéked.
Ha nincstelen vagy, értéktelen vagy. A tétellel 
ellenkező erkölcsi és szellemi alapokon álló 
intézmények befolyását ugyancsak aktívan 
mérsékli az említett logika. A csekély művelt
ségű és tapasztalatú ember is azért kedveli 
a pénzt, mert az a legkülönbözőbb formában 
segíti neki megtakarítani a gondolkodás 
összetett mondatokban kifejeződő felesleges 
és fárasztó fényűzését. Ma már értem, hogy a 
nemzeti kultúrának tetszőleges szelete, bármely 
visszamenőlegesen értékelhető teljesítménye 
(a Világbank intencióival egyébként ellentéte
sen) miért nem „ér” sokaknak semmit. Mert 
nem megváltható, mert csak elvont, egyszerű 
mondatokban kifejezhetetlen értéke van.

Kása Béla 1952-ben született Pécsett. 1965- 
ben családjával Németországba költözött, ahol 
1979-ben a kölni Képzőművészeti Szakfőiskola 
Művészeti és Formatervezési Karán szerzett 
diplomát művészi fotográfia szakon. A fotózást 
egyébként középiskolás korában, Kastlban, 
a németországi magyar gimnáziumban kezdte 
el. Főiskolásként a Stern Magazin felkérésére 
készített fotókat Erdélyről és Budapestről, 
a GEO-nak pedig nagyszebeni és macedóniai 
cigányokról készített képriportot. Az erdélyi 
utazással fordulat állt be életében. A táj, az 
emberek, az évszázados élő hagyományok egy
formán nagy hatással voltak rá, és ekkor került

a népzene bűvkörébe is. Megtanult brácsázni, 
bőgőzni, népzenét gyűjtött és fényképezett. 
Saját szavaival: „Nagy feladatom az életben: 
magamnak, a gyerekeimnek és az utókornak 
megörökíteni azt a világot, melynek már én is 
csak csodálója lehettem, részese nem igazán, 
mert későn születtem. De azt szeretném, hogy 
még az utánunk következő nemzedékek is lás
sanak belőle valamit.” 1982-ben visszaköltözött 
Magyarországra. 1996-tól tagja a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének, 1997-ben jelent 
meg az Erdélyi zenészek című fotóalbuma ma
gyar és angol nyelven, mely az erdélyi cigány 
és parasztzenészek panteonját alkotta meg. 
1997-től két éven keresztül 45 erdélyi zenekart 
fényképez le az Utolsó óra című népzenei 
gyűjtés részére. Kiállításai voltak Budapesten, 
Gödöllőn, Győrött, Pécsett, Szegeden, 
Szombathelyen. Norvégia, Svédország, Dánia, 
Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország, 
Ausztria, Csehország, Kanada, USA, India, 
Kazahsztán, Kína is megismerhette alkotásait. 
Fotói megtalálhatóak számos magány
gyűjteményben és múzeumban. Képszerkesztője 
a Mag című népzenei újságnak.

A pécsi kiállítás, a Hortobágyi pásztorok 
2000-ben és 2001-ben készült darabjai har
monikusan illeszkednek abba a sorba, amely

nek korábbi állomásaiként részben a Pécsett 
bemutatott 1995-ös Vándorcigányok, illetve az 
indiai Rabarik törzsről készült munkák, erdélyi 
zenészportrék, motorok — motorosok, ponyvás 
képek, lovak, szekeresek stb. felvételei vannak. 
Tanulságos felidézni ars poétikáját, amelyből 
kitetszik, hogy a fényképezés, a technikai 
lehetőségek kihasználása mennyire másodlagos 
az éppen leképzendő helyzetek, személyek, tár
gyak jelentősége mögött. „Mit jelent nekem a 
fotózás? Nem szoktam ilyeneken sokat gondol
kodni, inkább csinálom... Kicsit mindig csaló
dottan hagytam el a koncerttermeket, stadio
nokat, fesztiválok színhelyét, ahol a legkülön
bözőbb népek zenészeit láttam muzsikálni. Nem 
értettem, hogy az én népem kiváló mesterei 
miért nem kerülnek arra a helyre, amely őket is 
megilletné. Régebben elképzeltem, hogy egy 
este arra a színpadra, amelyiken előzőleg a 
Rolling Stones lépett fel, azután meg Paco de 
Lucia, egyszercsak bevezetnék Zerkula János 
gyimesközéplaki vak prímást. És Jani bácsi az 
egy szál hegedűjével, mély, búgó hangjával 
belekezdene egy „keservesbe”, amibe a lelkét 
is beleteszi minden alkalommal. Regina néni, 
a hű feleség és zenésztárs pedig adná alá a 
különös ritmusokat ősrégi, fából vájt, dobként 
használt ütőgardonján, órákon keresztül, megái-
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lás nélkül, mint ahogy otthon szokták 
Gyimesben, a Kárpátok tetején, ott, „közel 
a jóistenhez”... Ma már nem szeretném, ha 
világsztárokat csinálnának ezekből az egyszerű, 
sokszor írástudatlan, csodálatos emberekből. 
Sokkal fontosabb, hogy abban a közegben, 
ahol ezeknek a zenészeknek a mindennapjai 
telnek, a zene valahogy túlélje a pusztítást, ami 
pillanatnyilag ezen a tájon tombol. Óriási szük
ségünk lesz kultúránk eme darabkájára. Meg 
lehet figyelni, milyen üres azoknak a népeknek 
a „mai zenéje”, melyeknek nem maradt meg 
a hagyományos zenéjük. Hogy irigylik azokat, 
akik önfeledten tudnak a hagyományos 
zenéjükre napokon és éjszakákon keresztül egy
folytában mulatni: nem kell unatkozniuk, nem 
kell kitalálniuk valami „újat”, valami jobbat 
a réginél — jó az is, a régi.

Viszont, ha mégis úgy dönt valaki, hogy 
mást akar csinálni, mint a hagyományos — 
de mégis egyedit — akkor van miből meríteni. 
Ez is bebizonyosodott már néhányszor... Saját 
zenekara, az Igriczek, középkori, felvidéki és 
moldvai csángó muzsikát játszik, rokonságot 
találva a korok és népek között.

A Hortobágyi pásztorok egyszerre épít fel 
egy valóságos észleletekből és látszatokból 
táplálkozó, bizonyos alkotói kreativitás ered
ményeként művileg historizálónak mutatkozó 
világot, amely mostani, természettel és az idő
vel alkotott kapcsolatunk szempontjából min
denképpen egzotikusnak tetszik. Merthogy azt 
mondjuk: ilyen ma nincs. A képek többsége lát
szólag visszacsalogat bennünket a magyar 
néprajz archaikus dokumentumvilágába, a beál
lítások, a személyek, csoportok, ember és állat 
kapcsolat jellemzése Kása Béla munkáiban 
megszólalásig emlékeztetnek a magyar néprajz 
ismert, egykori tudósainak — Györffy István, 
Gönyey Sándor, Diószegi Vilmos, Molnár Balázs, 
Gunda Béla, Hofer Tamás stb. — képeire, akik 
maguk sokat fényképeztek terepen (esetenként 
tízezernél is több felvétel szerzői). De éppígy

F O T Ó M Ű V É S Z E T

Kása Béla (balról) a megnyitón

számtalan lelkes amatőr fényképész képeire is, 
akiknek révén gazdag dokumentum- 
gyűjtemények jöhettek létre.

Most, a Parti Galéria kiállításán azonban 
egy érdekes szerepjáték részesévé váltunk.
A Hortobágy magyarságképet befolyásoló jelen
tősége jórészt annak köszönhető, hogy a 
pusztához tapadó termelési, és életformákat 
itt sikeresen rögzíteni lehetett anélkül, hogy 
a művelet maga idegenné tette volna a ter
mészettel együtt élő ember ma is aktuális 
ideálképét. Ennek az embernek egyszerre 
vannak mai és archaikus gesztusai, mai és régi 
ruhái, törekvései a „beállásra”. Ha iránta 
kíváncsiság mutatkozik, szívesen mutatja 
magát, szívesen ölti magára régi viseletéit, 
amelyek messzemenően nem jelmezek. Nem 
azok, mert az itt adott munka minősége sem, 
az azt végző ember nem változott meg oly 
mértékben, hogy feszengeniük kellene korosabb 
holmik láttán. De kétségtelenül van valami játék 
abban, ahogy belehelyezkednek a fotográfus 
elképzelte klasszikus képkeretbe, ahogy állnak 
a vásári fényképészek alkalmi műhelyét idéző 
ponyvafal előtt és önmagukat adva változtat- 
hatatlannak játsszák drámaian változékony 
szerepüket. És kétségkívül őszinte, leleplező 
a fényképész gyakorlata is, amint látni engedi, 
hogy ezt a ponyvát miként lógatták fel egy 
jellemzően istállóközeli környezetben. Jelzi 
a fényképész tudatosságát, hogy nem hagy ki 
„felsorolásából” csak a hibátlan illúzió kedvéért 
néhány „zavaró” körülményt sem. Amikor a 
csikós gumicsizmában áll modellt, amikor 
oldalkocsis motorkerékpár szállítja az aktuális 
kost valahová, vagy a juhász felesége modern 
kötött ujjasban tartja a pásztorbotot és a fehér

kutyát a kezében. Otthonosság, szívesen ját
szott és újrajátszott helyzetek a képeken. 
Mindegyikén a ma arcai. Gyermek, női és férfi 
arcok. Magam nem találtam közöttük olyant, 
amelyik ne lenne elképzelhető a száz évvel 
ezelőtti arcok között. Úgynevezett modern 
ábrázat nincs közöttük. Az időjáték ellenére 
sem lehet a nézőnek olyan érzése, mint amit 
Pór Bertalan 1911-es Vágyódás tiszta szerelemre, 
vagy Hegyibeszéd című képe ébreszt fel.

Itt az árkádiai proletármennyország és pro
letármegváltás elvont alkatú szereplőinek feje 
a titkársági gépírókisasszonyt, gépműhelyes 
szakmunkást idézi, rajtuk a tízes évek tipikus 
divatjainak megfelelő frizurákat látunk.
A Hortobágy sorozat arcai valóban időtlennek 
tűnnek, és ez tényleges antropológiai 
valóságukban nem jelent kevesebbet, mint azt, 
hogy a mindennapjainkat átitató történelem, 
a kultúra mainál durvább szabású előtörténete 
akaratunk ellenére is bennünk él. A hozzá 
tapadó képeket, misztikusnak látszó gyakorla
tokat, diszfunkcionálisnak tetsző feladatokat 
akármennyire is nehezen egyeztetjük össze a 
modern munkamegosztás tényeivel és kulturális 
következményeivel, azért azok sokak számára 
még öntudatlanul is rendszeralkotó mélyrétegét 
képezik a magyar közösséghez tartozás 
élményének.

AKNAI TAMÁS
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Diplomakiállítás 
avagy „minden műnek 
meggyőzőnek kell lennie”

Pécs, Hattyú Ház 
2006. június 28. festőművészek, 
szobrászművészek diplomakiállítása 
2006. július 14. vizuális nevelő
tanárok diplomakiállítása

A Hattyú Házban rendezett nyári diploma
kiállítások több kérdést vetnek fel a végzett 
képzőművészek és vizuális nevelőtanárok 
jövőjét, helyzetét, perspektíváját illetően, s 
ha áttekintjük a számtalan lehetőséget, látjuk, 
hogy a tehetségen túl kurázsira lesz és van 
szükségük ahhoz, hogy a jelen kulturálisan 
sokrétű, mindent fogyasztó közönségéhez 
(legyen az bármely megcélzott réteg) eljus
sanak. Emellett érdemes megfigyelni, hogyan 
használnak fel, olvasztanak be modern tech
nikákat és különböző anyagokat munkáikba 
a környezeti hatásokra érzékeny művészek. 
Valamint azt, hogy igazodnak-e irányzatokhoz, 
vagy egy abszolút stílust alakítanak ki maguk
nak?!

Már a szalonok tradíciója is kereskedelem- 
és áruszemléletű „politikára” kényszerült, bár a 
képfogyasztás abban az időben „egyenesen 
arányosabb” volt a képtermeléssel, s azok után 
állandó érdeklődést mutatott. A kereskedelmi 
galériák, ösztöndíjak, pályázatok sokaságában 
irreálisnak tűnhet, és ambivalenciája miatt 
inkább tér-idő specifikusnak mondhatóak a 
végzett művészek lehetőségei. Mert manapság 
azt mondhatjuk a képzőművészeknek a régebbi 
időkhöz képest sokkal több lehetőségük van, 
mint volt például olyan politikai korokban, 
mikor még a kánokok is kontrollálva voltak. Ma 
Magyarországon nincs „politikai” akadálya az 
alkotás megmutatásának, fórumokkal azonban 
igencsak híján vagyunk, s inkább szaporítani 
kellene, mint megszüntetni a kiállító helyeket.

A művészeti egyetemek évről-évre kitermel
nek egy-egy nagyobb csoportot. Nem mondja, 
hogy tömegtermelés van képzőművészekből az 
egyetemeken, de a végzett diákok több mint a 
fele elkallódik. Meg kell teremteniük önmaguk 
számára a lehetőséget, emellett sok esetben 
függetlenül a tehetségtől, komoly pozícióba 
kerülhetnek.

A képzőművészek irányíthatják ezt a folya
matot, de a városnak — melyben élnek — is 
meg kell adnia a lehetőséget az érvényesülésre, 
támogatnia kell őket, teret biztosítani munkáik 
bemutatására.

Mindjárt néhány említésre méltó név 
a Pécsett most végzett festő- és szobrász- 
művészek közül: Kiss Ágnes Katinka, Kiss Endre, 
Piti Zsuzsanna, Sudár Péter, Szentgróti Dávid, 
Horváth Csaba Árpád. „Látható a meg
győződésük, az, hogy amit csinálnak, abban 
hisznek. Munkáik mögül kijön az ember, aki 
mögötte van” (Tolvaly Ernő). Az átlagon fetül 
érzékeny, szenvedélyes vagy értelmes művész, 
akkor is képes bennünket elbűvölni, megindí
tani, érdeklődésünket felkelteni, ha az életnek 
azok a mozzanatai, amelyeket ábrázol, 
önmagukban véve nem elbűvölőek, 
megindítóak vagy érdekesek. Sőt az élet min
den mozzanata önmagában véve is elbűvölő, 
megindító, vagy érdekes lehet, és mind egyfor
mán szolgálhat a művész anyagául.

Az ötéves képzés alatt a művészek szemé
lyes kontaktust alakítanak ki mesterükkel,
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Hattyú Ház. Diplomakiállítás enteriőr.

akinek elméletben óriási szerepe van, gyakorlat
ban lehet hogy nem akkora, mert sok a diák, s 
így nem jut elegendő idő mindegyikük művészi 
beállítódásának kristályosítására. A mester 
szerepe azonban, hogy diákjai munkájában 
meglássa a törekvést, a meggyőződést, az 
ábrázolás mögötti emocionális és filozófiai tar
talmat, és mind emberileg, mind szakmailag 
felkészítse őket alkotásaik magabiztos 
kezelésére. A kiállított munkák tükrözik ezt 
a fajta együttműködést.

Ma a fiatalság rendkívüli módon „reális 
képet” akar fogalmazni a világról, mégis bele
kerül az érzéki, reális tapasztalat az 
anyagkezelésbe. Olyan modern anyagok és 
technikák kerülnek felhasználásra és 
újraértelmezésre, mint ipari anyagok, bolyhok, 
graffiti- vagy képregényelemek, melyekkel a 
művészek reflektálnak az életvilág (Umwelt) 
változására, látásuk nem csak a klasszikusra 
fogékony. „Ez a világ újfajta realisztikus leta
pogatása — felhasználja vagy leképezi azt.” 
Szentgróti Dávid például felhasználja vegyes 
technikával készült a térbe is kilépő fest
ményeivel. Azok farost inptantátumai, ragasz
tott, vágott, dekadens képének részei egészhez 
való viszonyukban teljesednek ki igazán; száz 
meg száz rendszer rész-egész viszonya épüt fel 
és működik hasonlóképpen.

A szociális/társadalmi háttérre, az életvilág 
mesterséges jelenségeire cizelláltan, érzékenyen 
reagálnak a művészek. Beemelik a témát 
munkáikba, vagy éppen a technikát használják 
fel, mely komoly filozófiai hátteret biztosíthat 
műveiknek. „Ezernyi módozata van a reflexió
nak, a lényeg, hogy a mű meggyőző legyen” 
(Tolvaly Ernő).

Horváth Csaba Árpád kihasználja; organikus 
ízei nem az anyagi világ felé fordítják 
figyelmünket. Inkább asszociál a néző precízen 
felvágott formaiinnal kezelt biológiai konstruk
ciókra. Ezzel filozófiájában megkerüli a modern
ség kínálta képsorokat és azok természetre 
gyakorolt hatására reagál.

A vizuális nevelőtanárok kiállítását már egy 
kicsit más szemmel kell néznie az érdek
lődőnek. A vizuális nevelőtanárokat arra kell 
megtanítani, hogy amit csinálnak, azt hogyan 
kell megtanítaniuk másoknak. Ez a pedagógiai 
plusz rendezett agyműködést, több önfegyelmet 
követel, hiszen ők nem csak festői, tárgyábrá- 
zotási stb. technikákat tanítanak majd, de
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kultúrtörténeti tudást kell, hogy átadjanak, s 
ez a fajta látásmód munkáikból jól kiolvasható. 
A kiállításon többféle önkifejezési formával 
találkozhattunk: Falmann László videó installá
ciójában sajátos hermeneutikával közelít egy 
vallásos genezis elmélethez. Mulaj Sándor 
Papírzacskója esztétikai kategóriákkal nem 
ragadható meg, minimalista realizmusa végig
kíséri munkáit. Az ábrázolt dolgok azok, amik. 
Nem akarnak többek lenni, mégis reflexív a 
tárgyválasztás. A csendes modern fogyasztás 
illúzióját kelti.

A különböző modern és klasszikus tech
nikák használata — például szoftverhasználat, 
szobrászat, festészet, terrakotta — megosztja 
egyes vizuális nevelőtanárok figyelmét, s más 
módon közelítenek az alkotási folyamathoz. 
Emócióik, filozófiájuk látható műveik mögött, 
a mögöttes tartalom azonban egyértelműen 
kikövetkeztethető a témaválasztásból, s így 
kevesebb helyet engednek a szabad asszociá
ciónak, az elmélkedésnek műveik felett.

A vizuális nevelőtanároknak megvan az 
a választási szabadsága, hogy az alkotás tech
nikai fortélyaira tanítják meg az új generációt, 
vagy átengedik magukat az alkotás „kényszerítő 
erejének”. „Ha valaki tehetséges, és van benne 
egy nyughatatlan motor, ami az alkotásra való 
késztetést nem hagyja nyugodni, úgyis kihajtja 
vágyait, ösztönét” — mondja Somody Péter.

SÁRVÁRI ZITA

Lírai absztrakció
-  értelem és érzelem

Fekete Marianna: Peintures, dessins
Ernst Múzeum Dorottya Galériája, 
2006. július 25-augusztus 26.

Fekete Marianna Pécsről indult, 1988 óta 
Párizsban él, és bizonyos rendszerességgel 
bemutatja munkáit Magyarországon is.
E mostani kiállításán — ahol egyszerűen „olaj, 
vászonénak nevezi festményeit és gouach 
képeit — már első látásra is egy bizonyos 
földrajzi hely és történeti időszak képekben 
inkarnálódó kulturális metaforája tűnik át.
Ebben a megállapításban kicsit távolabbról 
nézve mintha a huszadik századi művészet 
egyik alapvető képlete húzódna meg. Érvénye 
egyformának tűnik otthon (Pécsett és 
Párizsban) és fordítva, idegenben is (Párizsban 
és Pécsett). Fekete Marianna vizuális nevel
tetésében sok szállal kapcsolódik Pécshez (volt 
honnan indulni, vagyis nem a semmiből), és 
érett fejjel, újabb ingerekre nyitottan nyilván 
Párizshoz is legalább annyira. Ha első látásra 
kívánnánk befogni Fekete munkáit — és ez 
elől, vizuális műfajról lévén szó, nemigen 
térhetünk ki — akkor finom textúrájú munkái
nak „franciásan kultivált” jellege tűnhet fel 
mindenekelőtt (Vaszary jános 30-as évekbeli 
festészete kapcsán szokás ezt emlegetni).

A mából nézve, bizonyos súlyponteltolódá
sokkal, a huszadik század kulturális csere
kereskedelmének egyik legfontosabb 
kereszteződése volt Párizs. Intézmény nélküli 
intézménye pedig az École de Paris nem volt 
más, mint heterogén összetételű, az absztrakció 
jegyében alkotó életművek laza kapcsolatai. Az 
École de Paris ernyője borult rá 1920 és 1950 
között Európa legkülönbözőbb pontjairól 
Párizsba rajzott művészek társaságára, akik így,
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Fekete Marianna munkája 
olaj, vászon 
8 9 x 110  cm

ezzel- az elnevezéssel különböztették meg 
magukat francia művésztársaiktól. Itt talált 
otthonra Picassótól Serge Poliakoff-on át Maria 
Vieira da Silva-ig nagyon sok művész. Amikor 
Fekete Marianna munkáiról kellene hogy szó 
essék, a vizuális referenciák között akaratlanul 
is ez a szellemi holdudvar és locus dereng fel. 
De nem csak a hely, hanem az idő is önkénte
len párhuzamosságba állítja fekete Mariann 
munkáit a korszak más alkotóival. Az 50-es 
években szintén Párizsban aktív Antonío 
Tápies-szel, Pierre Soulage-zsal, Hans 
Hartunggal, vagy éppen, a szintén eleven fran
cia kapcsolatokat ápoló Willem de Kooning-gal.

Miben is áll ez az ismerősség?
Fekete festményei meglepően kevés „képi” 

információt hordoznak; „kifelé” kevésbé kom
munikatívak, inkább valamiféle belső, 
következetes szabályszerűséggel felépített festői 
tájra vezetnek el. Fogalmazhatunk úgy is, hogy 
egyszerűen ejti a történeti-mesélős szálat, és
— mivel ezt annyira koncepciózusán műveli — 
egyedül az anyag, a technika, távolról is csak 
nehezen — többé-kevésbé asszociatív módszerrel
— megragadható formák alapján bonthatjuk ki 
a kép történetét. Ez a történet az egyes 
képekben és a kiállítás egészében szekvenciák
ba rendeződik, és ha valamiben, akkor éppen 
ebben a grafikus és festői eltérések képezte 
résben találhatunk rá valamiféle cselekményes 
szálra. A tautologikus módon önmagára vissza
utaló alkotómódszer során láthatóvá lesz, 
hogyan gerjeszt egy forma, vagy színkombiná
ció újabb és újabb változatokat. Fekete 
Marianna a zene és vizualitás szoros egymás
rautaltságában dolgozik. A szekvenciák repetitív 
természetű kortárs zenei futamok szerint ren
deződnek. Passzív és dinamikus elemek, „raj
zos” recitativók viszik a folt, a sík és a pszeu- 
do-kollázs felületek történetét. Itt utalhatunk 
vissza az ötvenes évek mestereinek reliefszerű 
színfelhordására, anyagidézetekkel operáló folt
festészetre (Tápies), a spontán gesztusokkal 
„odatett” absztrakt expresszionista modorra (de 
Kooning), a zenei szcenárió által megzabolázott 
képfutamokra. Georges Mathieu lírai absztrak
ciójának közeli rokona.

Fekete Marianna a kalligráfia, gesztus, folt, 
bizonytalan értelmű — fizikai megjelenésében is 
elcsúsztatott — jelkép kezdemények megfor
málás előtti állapotait, az alakulást magát veti 
a vászonra. Az összerendezés racionális meg
fontolásai is érvényesülnek, hogy segítségükkel 
aztán a képekben kiegyenlített kreatív-gondolati 
lelemény mégiscsak a folyamatos mozgásban 
biztonságot kereső, helyfoglalás előtti poétikus 
pillanatot rögzítse.

AKNAI KATALIN

„Déli híd”

A Pécs-Baranyai Művészek 
Társaságának kiállítása
Limes Galéria, Komárno (Szlovákia) 
2006. augusztus 4-27.

Komárom óvárosában az egykori ferences rendi 
templom épülete 1995-től kiállítóhely. A Duna 
Mente Művészetéért Polgári Társulás itt 
működteti a Limes Galériát, amely nevével utal

a város római/ókori múltjára, az erődített 
határhely voltára. A 17. század végén épült 
barokk templom falait a két boltszakasznak 
megfelelően volutás pilaszterekkel díszített 
kiugrások osztják, enyhén hullámzó architek
túrával vezetnek az egykori szentély 
keskenyebb terébe. A feltárt festések nyomai — 
főként a magasabb részeken — egy-egy szent 
vagy angyal szürke tónusokban elősejlő mesteri 
alakja a múltból felbukkanó szemlélőkként te
kintenek a kiállított „betolakodók”-ra, sajátosan 
konfrontálódva azokkal. A Limes Galéria e 
helyszínnel a műemlék megtekintését és kul
turált használatát biztosítva ad bemutatkozási 
lehetőséget a Duna menti régiók kortárs 
művészetének. Augusztusban „Déli híd” címmel 
Pécs és Baranya megye képző- és iparművészei 
mutatkozhattak be.

A helyszín fent leírt adottsága, a műfajok, 
méretek és szemléletek sokféleségével járó cso
portos kiállítás: a 33 kiállító 138 művének 
elrendezése kemény feladat elé állította a ren
dezőket. A Pécs-Baranyai Művészek Társasága 
tagjainak fele anyagi áldozatot is vállalva küldte 
e „külföldi” megmutatkozásra néhány munkáját. 
A szervezést a társaság elnöke, J. Móker Zsuzsa 
keramikusművész, a rendezés szellemi és fizikai 
terhét maguk a kiállítókból a legrátermettebbek 
és -áldozatvállalóbbak végezték: az alelnökök 
Novotny Béla belsőépítész iparművész, Bükösdi 
Kálmán festőművész, valamint Árvái Ágnes 
textilművész, jarmeczky István festőművész, 
együttműködve a fogadó galéria vezetőjével 
dr. Farkas Veronikával és a kiállítás szakmai 
megnyitóját tartó Novotny Tihamér művészeti 
íróval. E rendező testület egészében jól vette 
az akadályokat, élvezhető kiállítás született. 
Mégis jó lett volna, ha felvállalnak némi szelek
ciót, és a minőség érdekében élnek a kihagyás 
eszközével: a gyengébb (Jegenyés Diána gipsz
formája), az adott közegben nehezen társítható, 
vagy egy-egy olyan művet (Tari Eszter: 
Szerepeim, Fejős Miklós: Lepke, Jarmeczky 
István kisebb, már a rézsűs pillérekre került 
képei) mellőznek, amelyek nem gazdagítják az 
adott együttesben az alkotó megítélhetőségét. 
Az így nyert lazább elrendezésben hatásosabb 
lett volna az erőteljes festészeti anyag.

Bükösdi Kálmán a sebesség, a mozgásban

„Déli híd” 
Jarmetczky István képei
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látás élményét hozza. Nem a mozgásfázisok 
egymásra vetítésével, sorolásával ábrázol (mint 
egykor a futuristák), a dőlő horizont, átlós 
szerkesztés, elnagyolt, egyszerűsített formavi
lág, sommázott benyomások, meghökkentő 
színpárosítások idézik fel és tudják közvetíteni 
jó kompozíciós érzékkel szerkesztett képein 
a sztrádákon rohanó autók magányába zárt 
ember egyszerre szédítő és szorongatóan sivár 
világát. Nyilas Márta nagyméretű vásznain 
elomló festőiséggel, puha tónusokkal a 
mikrovilág nagyítódik fel, expresszív feszültség
gel telve. Minimális tárgyi utalásokat használ: 
kanál, folyadékcsepp, láng vagy a másik képén 
a pink rózsaszín szalaggal áttekert, e pántlika 
hullámzásával, majd a képből kifutó vezetésével 
körülvett szürkésfehér csomag látható, ami akár 
egy halott madár becsomagolt tetemét, akár 
valami titkos szert rejthet magában — szélesre 
tárva ezáltal a szorongást sugalló színvilággal 
kísért motívumok asszociációs és értelmezési 
tehetőségét.

Gazdag fantázia teremtette szürreális lények 
játékos, groteszk világa vonzza a látogatót 
Szilágyi Szilárd képeihez. Spontán, elemi erejű 
festőisége, színhasználatának vitalitása, a pri
mitívek ábrázolásmódjával rokon megnyil
vánulások, dekorativitása mégis a derűt 
érvényesíti a kaotikus, nyüzsgő lényekkel 
benépesített felületein. Tari Eszter cipőképeiből 
egy is méltóan érzékeltetni tudja művészi 
kvalitásait: némi iróniával fűszerezett kifejező- 
készségét, e tárgy választással emberi karak
tereket, életsorsokat felvillantó képességét. 
Jarmeczky István intenzív pirosok uralta képei 
egymás fölötti két sorba rendezve, két 
szemközti falat uralták. Nem szekvencia 
munkák, és tartalmi-formai kapcsolat sem fűzte

eggyé az egymáshoz ily közelségbe került 
absztrakt képeket. Mégis az alkotó, valamint a 
gesztusok, színek azonossága egy festői világ 
egymásra épülő állomásainak mutatta őket. 
Egyik oldalon az emóció uralma: spontán, 
szabad (pirosból kékbe csapó) színörvények, 
kráterek nyíltak, egy eufórikus világ, amit két, 
geometrikus, síkokból épülő kompozíciójú kép 
fegyelmezettsége ellensúlyozott. A szemközti 
falon újabb festői képépítés eredményei 
sorakoztak, színsorok jelezték a vizualitás új 
effektjein munkálkodó, töprengő alkotót. 
Önvallomása szerint jarmetczkyt képeiben „az 
önépítő természet törvényszerűségeihez hasonló 
kreatív módszerek, vizuális analógiák, a perma
nens változás elemeket struktúrába szervező 
mozzanatai, a részletek belső szerkezetének, 
képének általános érvényű megjelenése” 
foglalkoztatja.

Az, hogy a kettőzött pilaszterekkel tagolt 
pilléreken a falközöket is felhasználták képek 
elhelyezésére számos alkalommal jó megoldás
nak bizonyult, éppen ez az elhelyezés bontott 
ki máshol talán rejtve maradt értékeket a 
műből: Bicsár Vendel tekercsképei az alapozat
lan vászon színével, a kréta vonalrajzzal ábrá
zolt perspektivikus hasábokkal párbeszédbe 
léptek az architektúrával. Varga Tünde olajfest
ménye a pitaszterek közébe simult, ezáltal kom
pozíciójának kifelé tartó fehér egyenesei feszült
séggel teli erővonalakként működtek, plasztikus 
hatást, optikai kapcsolatokat teremve környe
zetével.

Knyihár Amarilla Gyarmathy Tihamér 
kozmikus geometriáját idéző képe közelebbről 
szemlélve bontja ki varázsát, amit a 
geometrikus rács-„idézetre” rávetülő organiku
san kibomló rafinált csipkeszerű formavilág

„Déli híd”
Tari Eszter képei és Mosonyi Tamás szobrai

együttese nyújt. Új területen, tiszta színű mér
tani idomokból épített olajfestményekkel jelent
kezett Deák Zsuzsa, friss munkát hozott Herczeg 
László.

Árvái Ágnes aranyszállal is ünnepélyessé tett 
rusztikus szövésű kender díszruhája méltó 
környezetre lelt az egykori templomtér szenté
lyében, a hely szakralitását hangsúlyozta Vata 
Enikő misztikus hatású csillogó, légies anyagú 
Angyalköntösével együtt. Együttesüket a tér 
közepén a püspökszentlászlói Életrendezés 
házának kápolnájából ide kölcsönzött vörös
fenyőből készült papi trónus — Novotny Béla 
munkája — erősítette, körülvéve a többi, 
visszafogott színű, míves textilképpel (N. Pintér 
Mária és Árvái Ágnes), amelyek szomszédságát 
jól tűrték az anyaga révén idesorolt Fejős Miklós 
festette képek: a régi, gépi szövésű abroszokon 
a felnagyított, festett nipp-madarakkal. Kozák 
jános sejtelmes hangulatú képei sziluettszerű 
figurákkal, atmoszférikus és fakturális szép
ségekkel intim közelségből adják meg magukat 
a nézőnek. Somogyi Klára batikja szuverén, 
agresszív formáival és festőisége révén e körön 
kívül kapott helyet. A nemez, bőrtárgyak 
öltözet-kiegészítő egyediségét, ötleteit kínálták 
Terényi Gyöngy munkái.

Kisplasztikák egy csoportja adott ízelítőt 
e déli régióban élő szobrászok törekvéseiről.
A klasszikus anyaghasználattól (bronz, kő, 
kerámia), realisztikus formaképzéstől (Trischler 
Ferenc) az expresszív, a tömeget redukáló 
(Vanyúr István) formáláson át a szabadabb, lírai
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(Ritecz Szilvia) és konstruktívabb, architek- 
tonikus (MolnárSándor) kerámia, valamint tatáit 
tárgyakból építkező (Bicsár Vendel) munkáin át 
a fiatal Mosonyi Tamás karakteres, hegesztett 
vasszerkezeteiig. Ez utóbbiak tűntek a leghatá
sosabbaknak: anyaguk szokatlansága, a vasru- 
dak ipari formáltságát megőrző felhasználásuk, 
valamint technikájuk, méretük, érdes megje
lenésük miatt. Megmunkálásukban döntő 
szerepet kap a hegesztés, melynek nyomai a 
sebzettség, a pusztulás, szenvedés közvetítői, 
furcsa roncsoltságok, kataklizmák sejtetői. 
Mosonyi Tamás olykor a természeti erők által 
kikezdett, hasított kődarabokkal, sziklákkal 
ütközteti hegyes vasrudait, amelyek befoglalják, 
átjárják azt, disszonáns építményt alkotva. A 
szobrászi invenció itt nem a manuális gyakorlat, 
hagyományos anyagformálás révén valósul meg, 
ami egyfajta személytelenséget eredményez.

A templomkarzat világos, intim terébe kerül
tek a rajzok (Molnár Tamás), pasztellek (Pandúr 
József), egyedi technikával alakított képek, ipar- 
művészeti tárgyak. Az iparművész konkrét szük
ségletre dolgozik, itt érezhető leginkább nap
jainkban a megrendelések, a feladatok elapa
dása, az ipari háttér nélkül maradottság légüres 
teréből kiutat kereső kísérletezgetések. Móker 
Zsuzsa transzparens porcelánplasztikája- részlet
szépségei ellenére mégis zavarba ejt használati 
értéke és valódi műfaját illetően: szobor, 
irányfény- vagy világító dísztárgy? Kertészfi 
Ágnes festett üvegreliefjein a kereszt-motívum 
alkalmazásával, aranyozás szakrális jellegével 
az egyháznak kínál fel díszítő-lehetőségeket e 
műfajban. A színes üvegben rejlő mágikus kife
jező lehetőségekről győz meg Jegenyés János 
minimális beavatkozások finom jeleivel díszített 
különleges, opáloskék üvegnégyzetekből 
összeállított felülete. Sokat ígérő a szekszárdi 
Babits Mihály Művelődési Ház homlokzatára 
készülő hatalmas üvegkompozíciója, amelynek 
tervét állította ki. Barakonyi Klára ívelt mezőkbe 
foglalt tűzzománc képsora színintenzitása, 
dekorativitása örömet szerezhetett e műfaj ked
velőinek. T. Surányi Anna igényes kerámia fali 
plasztikája alig elcsúsztatott oválisok érdekes 
perspektíváját aknázza ki. Marsai Ágnesnek 
a kollázs, égetés, festés eszközeivel készült 
képein a megidézett „Ablakok” — nem csupán 
geometrikus motívumok, hangulat és sorsfel
idéző hatásúak.

Műfaji sokféleséget, szemléleti különbségek, 
egyéniségek gazdag változatosságát, dolgozni 
és élni akarást mutatott Pécs és Baranya 
művészeti életéből a szlovákiai Komarnóba 
küldött minta.

MENDÖL ZSUZSANNA

Várad 

„Fa 5”
-  a Pécsváradi Képzőművészeti 
Alkotótelep kiállítása
Pécsvárad, Fülep Lajos Műv. Ház 
2006. augusztus 10-23.

Az, hogy Samu Géza faszobrász és a városban 
népművelőként is több évtizedig működő 
Kígyós Sándor szobrász hagyatéka állandó kiál
lítóhelyhez jutottak Pécsváradon, mértékadó 
hagyományként ösztönzője lett e tevékenység 
művelésének. A lakosság fogékonyságát és 
szemét iskolázzák a város köztereire egyre 
nagyobb számban kihelyezett szobrok, amelyek

jórészt az utóbbi évtizedben nyaranta itt 
működő alkotótelepen készültek, illetve az itt 
élő, vagy helyi kötődésű művészek alkotásai. 
Pécsvárad ma már Pécs előszobájának számít, 
néhány pécsi művész műtermét itt rendezte be. 
Bencsik István idetelepülése és aktivitása, tanári 
tevékenységének vonzásköre (egykori 
tanítványaival) a szobrászat jelenlétét erősítette.

Az alkotótelep működése idején a 
résztvevők kiállításon mutatkoznak be a helyi 
művelődési központ kiállítótermében. Az idei 
az ötödik alkalom, így természetesen vannak 
visszatérők, elsősorban olyanok, akiknek egész 
munkásságuk ehhez az anyaghoz kapcsolódik, 
mint Szabó János, és a helyi amatőr faragó 
Szabó László. Azonban nyilvánvaló, hogy mind
egyik kiállítónak van mondanivalója ez anyag
ban, inspiratívan hatnak rá adottságai. Ezek a 
referenciamunkák nem a művésztelepen készül
tek, a műtermekből kikerülő igényes 
kisplasztikák, képek. Bemutatkozás és tájékoz
tató arról, hogy a közelmúltban mi foglalkoztat
ta alkotójukat. Ezúttal változatos szobrászi 
utakat demonstráló, jó kamaratárlat született.

Az erdők övezte Bükkösdön élő Szabó János 
minden munkáján érződik alapos anyagismerete 
és bensőséges kapcsolata ezzel az anyaggal és 
a természettel. Organikus formáiban a fák lelke 
él, furcsa nyújtózó, tekergő, olykor madárszerű, 
vagy groteszk, „áramvonalas” lényeinek forma
ritmusát a fa erezetével is hangsúlyozza. 
Mértéktartóan alkalmazott színezéssel teszi 
vonzóbbá, erősíti fel közlésüket. Olykor csak 
egy formaprobléma szép eredményt hozó 
megoldás a munkája, mint a Gyűrt ív. A spirál
relieffel díszes lapos korongja búgócsigaszerű
ségével minimál eszközökkel érezteti, hogy 
„A világ mindig arrébb van”.

Dechandt Antal munkásságában is domináns 
anyag a fa, bár ő eddig is legtöbbször nemcsak 
a hagyományos faragó mentalitással nyúlt 
hozzá a tömegből való kibontás módszerével,

Mosonyi Tamás: Még önmagadba zárva

Szabó János, Szabó László és Dechant Antal 
munkái

hanem a gallyak, ágak és ezek fonadéka is 
építőelemévé vált. A különféle színű fák 
vágásirányával, és erezetkapcsolódásokkal, 
illesztésekkel hozta létre eredeti, karakteres 
műveit. E kiállításon olyan munkákkal állt elő, 
amelyek alkotói pályájának újabb állomását 
jelzik: különféle anyagok kombinációjával 
gazdagítja a fát: csontot illeszt bele 
(Gesztustartók), amely annyira szervesen ízesül, 
mintha csak a fa sajátosan fellazult (csipkés, 
rajzos) szerkezetű hibája lenne, az égetéssel 
történő alakítás további festői effektusokat
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eredményez kombinációjukon. A különféle 
keménységű és természetű anyagok: a kő és fa 
találkozását demonstrálja a „Kapcsolatok” 
sorozata. A szépséges fehér vietnami márvány 
érzékien lágyra alakított formái szinte rácsordul
nak, „ráolvadnak” a fahasábra, furcsa, óvó
védő ölelésben találkoznak.

Kevésbé ismert régiónkban az albertirsai 
Várhelyi György, akitől növekvő-csökkenő 
méretű geometrikus idomok sorolásával, finom 
elmozdulásaival készített kompozíciókat, emlék
mű maketteket láthattunk. Vanyúr István szob
rainak témája látszólag szobrásziatlan, hiszen 
az őselemeket (föld, víz, levegő) nem a mitoló
giai perszonifikációjukkal, antropomorf módon 
ragadja meg, de nem is naturalisztikusan, 
ezeknek az anyagoknak a bevonásával. A fa 
rusztikussága és a minimál alakítói gesztussal 
létrehozott tömbjeinek együttállása jelképezik a 
földet, a hosszú lábú, gubbasztó madár 
(Kormorán) a víz, de a levegő szimbóluma is 
lehet.

Rezsonya Katalin mindkét, itt kiállított műve 
jelzi, hogy gondolkodásmódjára, szemléletének 
alakulására a keleti, japán kultúra inspirálóan 
hatott. Mese című kőszobra házmodellnek is 
tekinthető, fehér finoman borzolt felületeivel, 
arányaival időtlenséget képvisel. A ház ember
sorsok, életek kerete, de az emberi hamvakat 
befoglaló urnát is a lakóhelyről modellálták 
kezdetben. E „fehér ház” szinte anyagtalannak 
tűnik, zárt és titokzatos. A tér és tömeg határa, 
találkozása: a felület, ahol Rezsonya finom 
alakító gesztusai kibontakoznak. Az 
Antikváriusnak című munkája ugyancsak sajátos 
építmény, ahol a minden oldalán felnyíló, polc- 
szerűen tagolt hasáb-talpazat is a mű része.
Ezen egy hajószerű forma, amelynek 
házikójában hengerről letekeredő papír látszik.
Ez egyszerű és leleményes fa-tárgy minden for
mai archaizálást mellőzve utal a könyv, az írás 
kultúrtörténetére, titkaira, nehezen hozzá
férhetőségére. Tulajdonképpen nyitott és 
talányos mű, csak a címadás — a foglalkozás
sal jelölt megrendelőre utalás — indíthatja el 
esetleg a fenti asszociációkat. Mosonyi Tamás 
szobrászata a vashoz, a csillogó, szürke fémhez 
kötődik, amit olykor más anyagokkal (kő, vagy 
ahogy most is láthatjuk, fa beillesztésével) 
ütköztet. A domináns szerep a fémé, ennek 
kalitkájába, mértani rácsrendszerébe zárja az 
onnan kitüremkedő organikus faformát: az élni 
akarás, kitörni vágyás jelképét. A roncsolás 
Mosonyinál is fontos alakító és kifejező eszköz, 
amelyet „Az idő arca” expresszív fém dombor
műve példáz. Fiatalos dinamika és agresszivi
tás, erő jellemzi az „Álarcok mögött” fém- 
plasztikáját. Bencsik István két emlékmű terv 
gipszmakettjével képviseltette magát a kiállítá
son. Deák Zsuzsa festményei és foltvarrásos 
textilképei színességükkel, reliefhatásukkal, 
faktúrájukkal otthonosan kapcsolódtak a szob
rokhoz. Szereti a műfaji váltásokat, aktivitása 
és közlésvágya sokféle anyag és lehetőség 
kipróbálására ösztönzi. Olajfestményein textil 
applikációkkal kilép a harmadik dimenzióba, 
ezek az érdes foltok, faktúrák alkotják a formát, 
az elemeket idéző (tűz, víz, föld, levegő) eleven 
színek kavargásában. Textildarabokból összeállí
tott, varrott kompozícióinak (kárpitok) konstruk
tív szerkezetét a textilek puhasága és meleg 
színvilága ellensúlyozza.

A kiállítás méltón ébreszt érdeklődést és 
várakozást az idei alkotótelepen résztvevők 
nagyobb méretű famunkái iránt.

MENDÖL ZSUZSANNA

Nekem is megvolt 
Műanyag-kiállítás 
a Magyar Néprajzi Múzeumban
2006. április 28-október 1.
Indulás előtt még gyorsan kipakoltam a 
dohányzóasztalra a Reál Madrid-Újpest gombfo- 
cicsapataimat, hogy megvívjam az örökrangadót 
azzal a kiváló gombbal, amely a szomszéd Elzi 
néni otthonkájáról eshetett le, amikor a konyhai 
műanyag hokedlin ücsörögve kávézott a nagyi
val; közben anyu az osztálykirándulásra 
készítette össze a strandszandimat, a frízbimet 
és a vízipisztolyomat egy menő centrumos 
nájlonszatyorba -  a műanyag indiánjaimat és 
kovbojaimat már cikinek tartottam volna elvin
ni, bár időnként cinkosan összekacsintottunk, 
általában a derékban forgatható fekete-narancs
sárga Winnettou voltam —, a kisdobos
nyakkendő és a harmonikaszerűen összecsuk
ható kempingpohár már a táska zsebében 
lapult, nos, ekkor még nem sejtettem, hogy 
nem holmi tucatbóvlik, hanem múzeumi tárgyak 
vesznek körül.

Pedig dehogynem. Csak nézőpont kérdése 
az egész.

A budapesti Néprajzi Múzeum magától 
értetődő természetességgel hajtja végre ezt a 
nézőpontváltást, amikor hétköznapi műanyag 
tárgyainkból rendez kiállítást. Könnyedén rásüt
hetnénk, hogy a retróhullámra játszva ötlötték 
ki a kurátorok a témát, mert szinte borítékol
ható a sikere — amit a nyilvános felhívásra 
beküldött több mint ezer tárgy is alátámaszt.

Pedig a tét ennél jóval nagyobb. A múzeum 
egy ilyen kiállítás kapcsán óhatatlanul önrefle
xióra kényszerül; a múzeum-fogalom tradíciójá
nak felülírását, önnön céljára való rákérdezés
nek és az erre (lét)szükségképpen adandó 
válasznak a korántsem kockázatmentes aktusát 
kényszerül végrehajtani.

A jelentős európai gyűjtemények az „új 
muzeológia” jegyében már-már közhelynek te
kintik a hagyományos múzeumi funkcióktól való 
távolodás szükségességét. Ez a trend lassan- 
lassan nálunk is hatékony szervezőerőt képvisel 
mind a muzeológiai szakirodalomban, mind a 
múzeumi gyakorlatban; eközben azonban nem 
mehetünk el szó nélkül amellett, hogy riasztó 
ellenpéldák is akadnak: a kulturális területen 
tevékenykedő szakemberek egy része páni 
félelemmel viseltetik mindenfajta újítás iránt 
(ennek talán a tájékozatlanság a legfőbb oka), 
aminek következtében az optimális esetben élő, 
lüktető intézmény a dogmatikussá merevedett 
provincializmus dohos kísértetkastélyává, önnön 
múzeumává válik, gátolva a valódi kultúrához 
való jutás esélyeit.

Peter Sloterdijk német esztéta azt írja, hogy 
a tartalmas múzeum a saját kultúrájától is 
elidegeníti a látogatót. Amennyiben elidegení
tésen a megrögzött, rutinná vált szemléletből 
való kibillentést értjük, úgy a Fejős Zoltán 
vezette Néprajzi Múzeum tartalmas. Az áttetsző, 
nyúlós cekkert kiemeli megszokott kontex
tusából, és egyúttal végrehajtja a köznapi élet 
átesztétizálását, azaz a Hegyi Lóránd-i értelem
ben vett antiművészetet képviseli.

Hegyi szerint az elitkultúra és a 
tömegkultúra egyaránt fenntartja azt a kulturális 
konvenciórendszert, mely az élet és művészet 
közötti távolságra építi a művészet alapdefiní
cióját; az antiművészet e paradigmarendszert 
kívánja lebontani. Új utópiát hirdet, melynek 
célja az élet és a művészet egyesítése, a kettő 
közötti határ lebontása.

Nem mindegy azonban, hogy a befogadó
ban mennyire élő a hagyományos művészet
felfogás; más árnyalata van a hétköznapi étet

átesztetizásálának akkor, ha a művészet 
függetlenségének gondolata óhatatlanul, 
tudatosan vagy tudat alatt, de nyomokban 
befolyásolja a műélvezetet, és lényegileg más 
akkor, ha e felfogás nem része a befogadó 
elváráskészletének. Talán nem tévedünk nagyot, 
ha feltételezzük, hogy az átlagos befogadói 
attitűd (ma még?) többé-kevésbé az első para
digmarendszer alapján épül fel (viszonyítási 
pontként akkor is ehhez képest fogalmazza 
meg magát, ha szembehelyezkedik vele).

Hegyi Lóránd antiművészet-fogalmával 
közelebb kerülünk tárgyunkhoz, de a kérdés 
nem problémamentes. Nem tekinthetünk el 
ugyanis attól, hogy e tárgyak csakis azért jelen
hetnek meg művészetként, mert egy hagyo
mányos kánonalkotó hatalom legitimálja e pozí
ciójukat: a múzeum. A múzeumi tér kontextusa 
teszi lehetővé, hogy a tucattárgyak kiállítását 
(azaz nem feltétlenül magukat a tárgyakat) 
művészetnek tekintsük, és ez az attitűd lát
szólag nem áll távol az avantgárd szándékaitól.

A pez-adagoló kiállítási tárgyként való 
bemutatása már nem ugyanaz a geg, mint 
Marcel Duchamp piszoárja. Míg a klasszikus 
avantgárd kifejezetten az akadémikus művészet 
és a tömegkultúra ellentétének kiélezett megje
lenítésében, az értelmezési mező határainak 
radikális áthágásában találja meg önnön identi
fikációját, addig a tejeszacskóból horgolt lábtör
lő vagy a teszkós ing az antiművészet 
szabályainak megfelelően radikálisan belevonja 
hétköznapjainkat a művészet szférájába, és 
senki nem képes többé megkülönböztetni egy 
panelkonyhát a művészet panteonjától.

Bonyolítja a képletet, hogy a kiállítás 
katalógusa gyanánt a jelenkor-kutatás ered
ményeit közlő MaDok-füzetek negyedik kötete 
szolgál. A Plasztik Művek címet viselő kötet a 
kiállítási tárgyak fotóinak, valamint a tárgyak
hoz küldött szövegek publikálásával 
(szándékosan nem azt írtam, hogy dokumen
tálásával) egyfelől egy önállóan is gazdag 
értelmezési mezőt képez; ezek párbeszéde 
a kiállított tárgyakkal olyan komplex hermeneu- 
tikai-szemantikai hálót hoz létre, melybe — a 
tárgyak ismerőssége, a hozzájuk fűződő érzelmi 
szálak hálója, illetve a múzeum terének elide
genítő hatása — a látogató óhatatlanul belega
balyodik, és magával húz néhány szálat. A kiál
lított tárgyak egyike-másika identitásunk nar- 
ratívájába ágyazva szundikál, míg a kiállítás 
bele nem turkál múltunk alaktalan 
mélyrétegeibe, és felszínre hoz ezt-azt. A szub
jektum önértelmező, önlegitimáló történetei az 
antiművészet legtökéletesebb példájának 
tekinthetők; a szövegszerűen megélt lét mint 
műalkotás nemhogy nem válik el a hétköznapi 
élettől, de egyenesen feltétele annak.

Hogy a tárgy és szöveg esztétikai dimenziói 
milyen szerteágazóak, azt Akilátás címet kapott 
munka (egy IL-18-as repülőgép műanyag 
ablakkerete, illetve a hozzá írt szöveg) is 
megvilágítja, mely ha történetesen nem egy 
kiállítás apropóján kerül a plasztikkötetbe, 
akkor a szociológusnak esettanulmány, az iro
dalmárnak költemény, így, a kötetben pedig 
súlyos, szívszorító geg:

Pesten voltam, amikor
az IL-18-as személyszállító repülőgépet
darabjaira bontották.
Ez egy plexiablak.
Azért vittem haza, 
hogy a gyerekem kinézhessen rajta, 
mert úgysem fog repülőgépre ülni, 
mivel munkanélküli vagyok.

Változtasd meg élted.
SZALAY TAMÁS 
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Internetes médiapartnerünk: 
www.epiteszforum.hu

Munkatársunk sikere 
az Irodalmi Jelen 
regénypályázatán
Az Irodalmi Jelen című folyóirat által 2004 no
vemberében meghirdetett regénypályázatra 
283 pályamunkát küldtek be. A legtöbbet Ma
gyarországról (208) és Romániából (51), de pá
lyáztak az Amerikai Egyesült Államokból, 
Ausztráliából, Franciaországból, Írországból, 
Németországból, Svájcból, Svédországból, 
Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából is. A dí
jakat szeptember 8-án adták át Budapesten.

A díjazottak és a díjak:
I. díj: Sigmond István (20 000 USD)

II. díj: Nagy Koppány Zsolt (10 000 USD)
III. díj: Balogh Róbert (5000 USD)
Különdíjak: Bencze Erika, Czegő Zoltán,
Halász Margit, Ircsik Vilmos, Kabdebó Tamás, 
Siklósi Horváth Klára (valamennyi 1666 USD) 
OTP különdíj: Tar Károly (100 000 HUF)

Balogh Robertnek, lapunk rendszeres 
szerzőjének a pályázaton elnyert III. díjához 
szeretettel és büszkén gratulál az Echo 
szerkesztősége!

KÁLÓCZYATTILA (1947-2006)

Képzőművészeti és fotókiállítással, archív 
felvételek vetítésével, verssel, dalokkal, 
koncertekkel búcsúztatták barátai és 
művésztársai a közelmúltban elhunyt Kálóczy 
Attilát szeptember 29-én a Dantéban rendezett 
emlékesten. A hatvanas évek második felétől a 
Flamingó, majd a New Flamingó, a nyolcvanas 
évek elején a P.U.F., 1987-től az Öregek 
Otthona gitárosaként tette le névjegyét.
Sokan a Ferencesek utcai találkozóhelyként is 
működő Vén szivar-Fele Más boltjából 
ismerték; igazi közösségi emberként mindenki
hez volt néhány jó szava, használható tanácsa. 
Az ECHO egyik stabil terjesztőjeként sokakhoz 
eljuttatta lapunkat. Nagyon fog hiányozni 
szimpatikus személye.

Helyreigazítás
Legutóbbi lapszámunk „A siker szimbólumai” 
című írásában az alábbi szövegrész okozott 
gondot az egyik érintettnek:
„Szexműsorok a Színház téren.
Ha a Bázis Music 81 Culture-t beírjuk egy inter
netes keresőbe, az első helyen a szexuális tar
talmakkal gazdagon felvértezett mellesleg.hu 
programajánlatával szembesülhetünk. Itt meg
találhatjuk a Bázis Music & Culture 
szórakozóhelyek műsorait, amelynek egy része 
erotikusán igencsak túlfűtött hangulatú. Mindez 
persze nem kis örömmel tölti el majd az utca 
túloldalán lévő színházba járókat, akiket ha 
szexuálisan felzaklat a délceg Quasimodo 
férfiassága, Tamino méretes varázsfuvolája vagy 
Lili bárónő mélységes mély dekoltázsa, akár 
a felvonásközi szünetben elmerülhetnek 
a szomszédos mulató kéjes mámorában.
A Bázis Music & Culture a város központjában 
tulajdonképpen a képviselő-testület tudta 
nélkül jön létre, miközben ennél jóval jelenték
telenebb kérdések heves viták következtében 
dőlnek el.”

A Bázis Holding Zrt. vezérigazgatója, Horváth 
Lóránt levélben fordult szerkesztőségünkhöz, 
helyreigazítás közlését kérte, melyet — az alábbi 
módon — meg is fogalmazott számunkra: 
„Lapunk az érintettek megkeresése nélkül 
tévesen közölte, hogy a Bázis Music 81 Culture 
műsorainak egy része erotikusán túlfűtött 
lenne. A klubok hivatalos műsorrendjét a 
www.bazisclub.hu címen találhatják meg a láto
gatók. Működésükkel szervesen illeszkednek 
Pécs kulturális életébe.”

1. Megállapításunk, miszerint a Bázis Music
& Culture műsorainak egy része erotikusán 
túlfűtött, vélemény, melynek kialakításához 
nem szükséges „az érintettek” megkeresése. 
Véleményt önállóan is képesek vagyunk 
kialakítani, ez kritikai lap esetében talán 
nem meglepő.

2. Vélemény Magyarországon, a jelenleg még 
érvényben lévő törvények értelmében, nem 
perelhető, következésképpen helyreigazítás
nak sincs helye.

3. Az írásunkat illusztráló fotón — amely a 
Bázis Music & Culture egyik estjén készült 
— gatyára vetkőztetek néző előtt masztur- 
bál bugyijába benyúlva egy fiatal lány.
Ezt a jelenetet erotikusán túlfűtöttnek gon
doljuk.

4. Ha a vezérigazgató erre azt találná válaszol
ni, hogy a lány alkalmazott, „az érintettek” 
egyike, aki a visszajáró aprót keresi bugyi
jában a Bázis Music & Culture szórakozóhe
lyein kialakult munkaköri leírásnak 
megfelelően, akkor is fenntartanánk 
álláspontunkat, miszerint a pénz 
kezelésének ez a módja erotikusán túlfűtött 
jellegű.

5. A „működésükkel szervesen illeszkednek 
Pécs kulturális életébe” — megállapítást 
egyelőre nem tudjuk magunkévá tenni. 
Természetesen, ha a bugyik mélyéről római 
kori érmék kerülnek elő, melyek a régészeti 
múzeum gyűjteményét gazdagítják, 
álláspontunkat módosítjuk.

Cseri László

ECHO-EST novemberben
Folyóiratunk az EKF miniszteri biztosával, művészeti igazgatójával és a kulturális alpolgár
mesterrel ECHO-estet tervez november folyamán, melynek időpontjáról a sajtó útján fog
juk tájékoztatni az olvasóinkat.

Mindannyian 
hogy vannald 
amelyeken^

ik, amelyeke 1 nem lehet változtatni, és olyanok is

Hogy milyen lesz Pécs 2010-ben, az mindannyiunk közös ügye.
Az Ön ötletére is szükség van ahhoz, hogy Pécs utcáin, parkjaiban 4 év 
múlva büszkén és elégedetten sétáljunk. Vegyen részt Ön is 
„Az Én Kulturális Fővárosom" nyílt lakossági ötletpályázaton!

A részletes pályázati kiírás ingyen átvehető a következő intézmények portaszolgálatain:
• Pécs MJV Önkormányzati Hivatala (Pécs, Széchenyi téri.)

• Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Színház t é r t )

• Művészetek Háza (Pécs, Széchenyi tér 7- 8.)

• Európa Ház (Pécs, Mária u. 9 )

valamint letölthető a www.pecs20l0.hu internetes oldalról.

Echo az interneten
Lapunk internetes változatát az érdeklődő olvasó a WWW. 6 C h o p 6 C S . I lU  címen találja. 
Kérjük a nyomtatott és az elektronikus változat olvasóit, hogy a honlapunkhoz kap-csolódó FÓRUM 
rovatunkban mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, szóljanak hozzá a lapunk áltat 
feldolgozott témákhoz.
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Az Opus Kiadó új kiadványai

Bettina Stiekel (szerk.)

Gyerekek kérdeznek, 
Nobel-díjasok válaszolnak

Aki nem kérdez, 
buta marad!

Miért lágy a pu
ding, és miért ke
mény a kő?
Miért vannak fiúk 
és lányok? Meddig 
forog még a Föld?

Vannak kérdések, 
melyek annyira 
egyszerűek, hogy 
minden gyerek fel 
tudja tenni őket. 
M e g v á l a s z o l n i  
azonban nagyon 

kevesek tudják. Könyvünkben közérthető és megle
pően egyszerű válaszokat adnak korunk bonyolult 
kérdéseire a témák legavatottabb képviselői, a külön
féle tudományágak -  az orvostudomány, a fizika, az 
irodalom stb. -  Nobel-díjas tudósai.
A több mint húsz alapvető, mindenkit foglalkoztató 
kérdésre adott válaszokat tartalmazó kötet nem csu
pán a kíváncsi gyerekek tanácstalan szüleinek aján
lott; különböző formában és mélységben, de mind
annyian szembesülünk ezekkel a kérdésekkel. Nos, e 
válaszok segítségével kicsit jobban megérthetjük a 
bennünket körülvevő világot, és bizonyos helyzetek
ben learathatjuk azoknak a felnőtteknek az irigy pil
lantásait, akik kínosan feszengve próbálnak kitérni a 
gyerekek megválaszolhatatlannak tűnő kérdései elől.

„Óriási ötlet: gyerekek okos kérdéseket tesznek fel, és 
a legnagyobb koponyák válaszolnak rá úgy, hogy min
den gyerek játszi könnyedséggel megérthesse. És 
végre minden felnőtt is.” Die Zeit

Edgár Allan Poe, Bram 
Stoker, Honoré de Balzac, 
Guy de Maupassant és más 
kiváló szerzők tollából 
Kísértethistóriák

„Célom nem más, 
minthogy egysze
rűen, tömören és 
megjegyzések nél
kül a világ elé tár
jak egy teljesen 
hétköznapi ese
ménysorozatot. Ám 
ez az eseménysoro
zat engem megré
mített, megkínzott, 
sőt a vesztemet 
okozta. Mégsem kí
sérelem megma
gyarázni...
Később talán lesz 
olyan, aki az én 
k é p z e l g é s e i m e t  
egészen közönsé
gesnek találja majd 

-  valaki, aki nyugodtabban, logikusabban és kevésbé 
izgatottan gondolja át a dolgot, mint én, és ez a ki
egyensúlyozottabb elme nem másnak tekinti majd az 
általam rémülettel előadott részletes történetet, mint 
természetes okok és okozatok közönséges egymás- 
utániságát.”
(Részlet Edgár Allan Poe: A fekete macska című elbe
széléséből)

Ezúttal a rémtörténetek hátborzongató világába ka
lauzoljuk az olvasót olyan mesterek lebilincselő re
mekművei segítségével, mint Edgár Allan Poe, Hono
ré de Balzac, Bram Stoker vagy Guy de Maupassant. 
Az antológiába tizenkét klasszikus rémtörténetet -  
vagy ha úgy tetszik -  kísértethistóriát válogattunk.

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

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

B e l l i n *  S l i e k r l  i » r i t . )

Gyerekek kérdeznek, 
Nobel-díjasok válaszolnak

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

ArchiCAD CENTER

C E N T E R
MódiStudió Baranya megyei képviselete

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

mailto:opus@dravanet.hu



