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E L S Ő  O L D A L

Levelek Pikszből

Dalszínház
Nómen oszt ámen. 

Parti Nagy Lajos

Drága nővérem, kedves M!

Ezúttal egy kis helytörténettel foglak szórakoz
tatni (vagy untatni), mert Pikszben tartózkodó 
vendégként különösen hálás vagyok azért, ha 
a város kulturális kínálata a magamfajtákra is 
tekintettel van. Azokra, akik külföldről 
érkeznek, nem tudnak magyarul, s a tájon és 
épületeken kívül az átlagosan itt töltött 1,8 
napban a kulináris élvezetek mellett valamilyen 
kulturális programra is kíváncsiak. A változatos 
állandó vagy időszaki kiállítások mellett, ame
lyek este hatkor zárnak, még adódhatnak olyan 
esti előadó-művészeti programok — koncertek, 
színházi produkciók — amelyek felfrissítik a 
lelket, s pár órában átélhetővé teszik az itteni 
kultúra javát és lényegét, anélkül, hogy ahhoz 
érteni kellene az itt élők nyelvét.

Mi mindig a jelenből indulunk ki, itt viszont 
mindig a múltból magyarázzák a jelent. Úgy
hogy ezúttal én is történetként mesélek neked 
egy helyi művészeti intézményről, az operaját
szásról. Bár a 112 éves városi színház a kezde
tektől mutatott be operákat, a műfaj akkor vált 
stabillá, amikor az operajátszás intézményesült.

1959. október 22-én operatagozatot avatott 
a helyi Nemzeti Színház, Verdi Rigolettójának 
bemutatásával. Az előadást az abban az évad
ban Pikszbe szerződött Németh Antal dr. 
rendezte, a karmester Paulusz Elemér volt. 
(Németh 1935 és 1944 között a budapesti 
Nemzeti Színházat igazgatta, s noha az 
intézményt nemzetközi színvonalon irányította, 
az új rendszer elhallgattatásra ítélte, és 1956 
végéig nem rendezhetett, állása nem volt.)
A premierről a város lapja, a Dunántúli Napló 
október 25-i, vasárnapi száma tudósított. 
Székely Júlia a következőket írta az operabemu
tatóról: „Németh szembeszáll a milánói Scala 
tradicionális, világszerte követett, konven
cionális, műrealista felfogásával. A milánói 
realizmus a szöveg valóságát igyekszik, olykor 
igen brutális eszközökkel megvalósítani (...) 
Németh a zenéből igyekszik kiindulni (...) Mivel 
az ének emelkedett beszéd, körülötte mindent 
föl kell emelni, a mozgástól kezdve a díszleten 
keresztül a világításig.” Nem lehetett kis dolog 
egy új tagozatot olyan jellegű és minőségű ren
dezéssel és zenével debütálni, amely össze
mérhető és szembeállítható volt a Milánói 
Scalaval.

A cikkíró zongoraművész Székely Júlia, aki 
Bartók Béla tanítványa volt, írását így zárta: 
„Ezzel az előadással Pécs végérvényesen 
nagyvárossá serdült”.

A következő években az operabemutatók 
zömét Németh Antal rendezte (Erkel Bánk bán, 
Puccini Bohémélet, Tosca, Verdi Trubadúr, Aida 
stb.), de aztán 1963-ban új vezetője lett a 
színháznak, s akkortól már nem rendezhetett, 
két évre rá pedig váratlanul nyugdíjazták.

Németh rendezéseihez több újítás is 
fűződött. Amikor Offenbach Hoffmann meséi 
című operáját színre vitte, az előadásba bevon
ta az akkor (az előző évben alakult) Pikszi 
Balettet is, amely Eck Imre koreográfiájával vett 
részt a produkcióban, és a bemutató országos 
visszhangot keltett.

A hatvanas évek szellemi fellendülése, 
pezsgése az operajátszásban is megmutatko
zott. Az évadonkénti operabemutatók száma 
négy-öt premierre nőtt, és ebben a korszakban 
illetve erre az időszakra olyan operatársulat 
kovácsolódott össze, amellyel hozzá lehetett 
kezdeni az operairodalom újabb, a hagyomá
nyoktól eltérő, ritkábban hallható alkotásainak 
a bemutatásához is. Ezek között színre kerültek 
olyan, minden operaegyüttes számára kihívást 
és kockázatot jelentő huszadik századi zene
drámák, mint Janacekyenu/dja, Sosztakovics 
Kisvárosi Lady Macbeth-je vagy Hindemith 
Hosszú karácsonyi ebédje. A hetvenes években 
Eck Imre is rendszeresen rendezett operabemu
tatókat.

Aztán amikor a nagyszínház épületét 1986 
őszén felújítás miatt hosszabb időre bezárták, 
alapjaiban változott meg a helyzet, és az opera- 
társulat léte veszélybe került. Válságos évek 
következtek, kevés bemutatóval, a kamara
opera műfajának előtérbe állításával. Ám 
amikor a felújítást követően újranyílt a 
nagyszínház épülete, akkor az 1991. október 5-i 
színházavató díszelőadás nem prózai vagy tán
cos darab, hanem Erkel Ferenc Bánk bán című 
nemzeti operája volt. A válság megoldódott, 
az operatársulat folytatta működését, de már 
végérvényesen megváltozott feltételek között: 
kevesebb énekessel és bemutatóval.

A harmincötödik (1994/95-ös) operaévadot 
Rossini A sevillai borbély ómű operájának 
felújításával zárta a tagozat. A színház cente
náriumára 1995-ben kiadott ünnepi kötetben 
az operatagozat történetét ismertető dr. Nádor 
Tamás áttekintését — erre az opera-előadásra 
utalva — ezekkel a szavakkal zárta: „Balikó 
Tamás igazgató első, sikeres operarendezése 
és a szereplők kimagasló teljesítménye nyomán 
ismét régi fényében érvényesültek a pécsi 
operatársulat értékei, bizonyságául annak, hogy 
Pécsett a színvonalas operajátszásnak nemcsak 
szép hagyománya van, hanem biztató 
jövője is”.

Most mennem kell, többre nincs időm, majd 
legközelebb folytatom.

Mindenesetre: nézzünk bizakodva a jövőbe!

Szeretettet ölel fivéred, W.

Fordította:



Mérlegen a kulturális örökség éve

Sokszor és számos helyen bejelentették már 
illetékesek, hogy a 2010-es Európa Kulturális 
Fővárosa címet elnyert Pécs városa felvezető 
éveket rendez. Január 22-én egy hangversennyel 
indult a 2006-os örökség éve: a pécsi kon
certen a Pannon Filharmonikusok adtak elő 
Liszt-, Bartók- és Kodály-műveket. A hangver
seny házigazdája Toller László polgármester 
volt, köszöntőt mondott Vass Lajos, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma politikai 
államtitkára, MayerMihály megyés püspök és 
Glatz Ferenc akadémikus.

Ismert az is, hogy Pécs a 2006 és 2009 
közötti felvezető évek kulturális programjainak 
középpontjába négy átfogó témát állított: 2006, 
mint már említettük, a kulturális örökség éve, 
2007 a tanítás és tanulás, 2008 a környezet- és 
egészségkultúra, 2009 pedig a vallási kultúra 
éve.-Az viszont már egyáltalán nem ismert, 
hogy 2006-ra milyen tervek születtek, azok 
közül mi valósult meg és mi nem, továbbá azt 
sem igen tudjuk, volt-e felelőse az örökség 
évének. Az biztos, hogy a Pécs/Sopianae Örök
ség Kht. elérhetőségét adta meg az illetékes 
minisztérium és a Pécs2oio.hu internetes 
portálja egyaránt a bővebb információhoz való 
hozzájutás tárházaként. A kht. természetesen 
csak a saját rendezvényeiről tud beszámolni, a 
többi a város kompetenciája, tudtuk meg, ám 
az önkormányzatnál nem történt összefoglaló 
jelentés, senki sem tudja néhány jelentősebb 
megmozduláson túl, hogy mi is tartozott pon
tosan az örökség éve eseményei közé, vagyis 
gazdája, felelőse nincs 2006-nak, hivatalos 
számvetés feltehetően sohasem fog készülni.

Egyértelműen kimutatható viszont hogy 
milyen eseményeket terveztek, hiszen a lista 
már tavaly januárban napvilágot látott, 
íme a tervezet, dőlt betűvel jelölve azon 
rendezvényeket, amelyek meg is valósultak:

♦  AVEC konferencia, március (Portugáliában 
zajlott!)

♦  Holnap öröksége konferencia, március
♦  Magyarországi Történeti Városok 

Szövetségének alakuló ülése, március 
(a Holnap öröksége konferencia egyik 
napirendi pontjaként délelőtt 10 órakor 
kezdődött, s délben már ebédeltek a 
részvevők a Pezsgőház étteremben)

♦  Európa jövője — A jövő kultúrája, május
♦  Prosper Amtmann-lemezbemutató és 

zenetörténeti kiskonferencia, az év első fele
♦  Városreprezentációk: festival.hu -  kiállítás, 

kiskonferencia, június
♦  ICOMOS -  nemzetközi konferencia, június
♦  Német-Magyar Városkutatás Nyári 

Szabadegyetem: Városi örökség, július
augusztus

♦  Magyar Történelmi Társulat konferenciája, 
július (a dél-dunántúli csoport szakmai kon
ferenciája zajlott, nem az egész társulaté)

♦  XXIV. Nyári Nemzetközi Restaurátor 
Konferencia, augusztus

♦  Pécs Története Alapítvány konferenciája, 
szeptember

♦  Műemlék és építészet — nemzetközi kon
ferencia, szeptember

♦  Nemzetközi Iszlám Konferencia, szeptember
♦  Pécs kulturális öröksége — konferencia, 

szeptember (gyakorlatilag azonos a fenti 
Magyar Történelmi Társulat konferenciája 
programmal, amelyet júliusban rendeztek 
meg, s a társulat tagjai a város épített és 
szellemi örökségéről tanácskoztak)

♦  A vidék forradalma — 1956-os konferencia, 
október (a Pécs Története Alapítvány és a 
Levéltár közös rendezvénye)

„Ez az esztendő tehát tucatnyi fesztivállal, 
művészeti hetekkel és vásárokkal, ifjúsági és 
nemzetiségi kisebbségi, valamint egyházi ren
dezvényekkel, konferenciákkal és tudományos 
tanácskozásokkal várja azokat, akik nyitottak 
a térség életére. Az örökség jelző pedig elsősor
ban arra utal, hogy fokozott szerepet kapnak 
most a pécsi világörökségi helyszínek, a műem
lék-védelem. Ennek a kiemelt programnak aztán 
októberben jön a csattanója, a Cella Septichora 
átadása” — írta nagy lelkesedéssel a Dunántúli 
Napló 2006. január 21-i száma. Ám a prog
ramok háromnegyed része nem valósult meg, 
a világörökségi helyszínek nem kaptak fokozott 
szerepet, október csattanója az önkormányzati 
választás volt, nem a Cella Septichora átadása, 
ahol annyi azért történt, hogy december 18-án 
adventi ünnepséget tartottak azoknak, akik 
részt vettek a létesítmény megvalósításában.
A nagyközönség viszont csak 2007 tavaszán 
láthatja a csattanót, a tanítás és tanulás 
évében.

Sejteni lehetett, hogy a másfél milliárdos 
világörökségi beruházás nem készül el az örök
ség évében, hiszen egy ilyen nagyságrendű 
munka levezénylését arra a szervezetre, a 
Pécs/Sopianae Örökség Kht.-ra bízták, amelyik 
erre alkalmatlan volt, pusztán azért, mert nem 
óriásberuházások megvalósítására hozták létre, 
s a város, az utolsó előtti pillanatig, tulaj
donképpen magára is hagyta. Az is csoda, hogy 
a kht. a tervezett programokból azt a néhányat 
ilyen gigantikus teherrel a vállán meg tudta 
valósítani. Nem lehet véletlen, hogy aztán a 
kulturális örökség éve megvalósult programjai 
közé az Örökség Kht. egyik hírlevelében 
olyanokat is bevett, amelyek annyiban kötőd
nek az örökség fogalmához, amennyiben min
den mindennel összefügg: színházi fotókiállítás, 
Zlatko Prica születésének 90. évfordulója, iro
dalmi kiadvány bemutatója. Akadnak azért az 
örökséghez kapcsolódó, ám mosolyt fakasztó 
megmozdulások is, mint például a Világörökség 
Baráti Kör látogatása a Mecseki Bányászati 
Múzeumban vagy egy másik alkalommal a le
véltárban. Igazságtalanok lennénk, ha nem ten
nénk említést előre nem tervezett, de mégis

A Cella Septichora

megvalósult programokról. Ilyen többek között 
a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák bélyegének 
ünnepélyes forgalomba bocsátása, magának 
Kunszt Márta alpolgármesternek saját kezű 
bélyegzésével. A Dóm Múzeumban pedig egy
szer csak látogathatóvá vált a Magyar Királyok 
Panoptikuma, életnagyságban felsorakozott 
tizenhat darab torzonborz, többnyire búzakék 
szemű, őrült tekintetű viaszkirállyat, akik 
„korhű” öltözékben és „korhű” műanyag 
trónok, falak és oszlopok környezetében 
köszöntötték a kulturális örökség évét és a 
lelkes gyereksereget.

Az önkormányzat szerint akadtak még az 
örökség évében a kht.-tól függetlenül megvaló
suló jelentős események, ilyen például a város 
egykor kiemelkedő iparága előtt tisztelgő Ágos
ton téri Bányász Emlékmű 2006. szeptember í- i 
átadása a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 
jóvoltából. A Taubert László szobrászművész 
által létrejött alkotás voltaképpen figyelemre 
méltó, nem kell attól tartanunk, hogy majd 
a kulturális főváros szégyenévé válik. A 
Postapalota melletti Opris Péter tér kialakítása 
már lényegesen problematikusabb. A tér 
ötletének megszületése körül a Postai és 
Távközlési Múzeum Alapítvány és a Magyar 
Posta bábáskodott, a bronz mellszobrot 
Trischler Ferenc szobrászművész alkotta, a 
város pedig adta mindehhez az EKF-logót, 
miközben egyetlen pozitív jelenség volt tapasz
talható a tér kapcsán: 100 köbméter építési 
törmelékkel kevert földet hordtak el, aminek 
a helyére 30 centiméter vastag humuszréteg 
került. Ugyancsak pozitívumként értékelhető, 
hogy a Pálos templom előtt eredetileg 1977-ben 
felállított, porcelánfajansz csempékkel borított 
szobrának felújításával és újbóli leleplezésével 
megemlékeztek Victor Vasarely születésének 
100. évfordulójáról, s ehhez a város másfél mil
lió forintos támogatást nyújtott.

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

Az idei év tehát a tanításé és tanulásé.
Méhes Mártonnak, az EKF művészeti 
vezetőjének február végére kell letennie a mi
nisztérium asztalára a tervezetet, amely tartal
mazza 2007 eseményeit. Lapzártakor tehát még 
nem tudható erről semmi. Az viszont ismert, 
hogy a város és a kormány között megszületett 
szerződés értelmében a minisztérium kifejezi 
azon szándékát, hogy

„amennyiben arra az adott év Költségvetési 
törvénye fedezetet biztosít, úgy az évenkénti 
támogatási szerződések megkötésére az alábbi 
ütemezésben kerül sor minden év január 31. 
napjáig:
— 2007. évben 250 millió Ft, azaz kettőszáz

ötvenmillió forint,
— 2008. évben 500 millió Ft, azaz ötszázmillió 

forint,
— 2009. évben 750 millió Ft, azaz hétszáz

ötvenmillió forint,
— 2010. évben 1.990 millió Ft, azaz egymilliárd 

kilencszázkilencvenmillió forint,
— 2011. évben 139 millió Ft, azaz 

egyszázharminckilencmillió forint. ”

Január 31-e ugyan már elmúlt, de még nem 
dőlt el, hogy 2007-ben a Költségvetési törvény 
fedezetet biztosít-e a 250 millióra vagy sem.
Ha kiderül hogy igen, akkor életbe lép az 
együttműködési megállapodás azon pontja, mi
szerint „az oktatási és kulturális miniszter hoz 
döntést arról, hogy mely programokat részesít
— a vállalt éves keret terhére -  támogatás
ban. A Minisztérium a finanszírozásra kerülő 
programok számára a Hungarofest Kht., mint 
pénzügyi lebonyolító útján biztosítja a forrá
sokat. A Hungarofest Kht. a rendelkezésére 
bocsátott források tekintetében elsősorban 
közvetlenül szerződik kulturális és művészeti 
programok megvalósítására. Ettől való eltérést 
csak kivételes jelleggel és Minisztérium általi 
jóváhagyással enged a megállapodás.” 
Mindebből arra lehet következtetni, hogy nincs 
túl nagy jelentősége annak, hogy Méhes 
Márton és csapata milyen programot állít 
össze, a miniszter és a Hungarofest bugyraiban 
dől el, mi is történik Pécsett 2007-ben. Ennek 
ismeretében nem lenne meglepő, ha mostantól 
valamennyi bölcsődei, óvodai, általános, 
középiskolai és egyetemi megmozdulás a 
tisztába tevéstől az utóvizsgákig egyben EKF- 
program is lenne, miután vitathatatlan kapcso
latban állnak tanítással és tanulással. ■

Az EKF program
szerződés 

a kulturális 
(de?)-centralizáció 

szolgálatában
Pécs Európa Kulturális Fővárosa pályázatának a kulturális alapú városfejlesztés mellett az egyik 
legfőbb üzenete a kulturális decentralizáció volt. Azt, hogy a pályázat második (döntő) körét meg
előzően hirtelen aktivizálódó és intenzív lobbiba kezdett főváros helyett egy vidéki város lett a 
NKÖM által kiírt EKF pályázat győztese, sokan áttörésként értékelték: centralizált országunkban 
a — szavak szintjén is csak ritkán emlegetett — decentralizáció első konkrét jelének értékelték.

A tervezéssel foglalkozó szakemberek 
aranyigazsága szerint lehet bármilyen szép, 
nemes célokat megfogalmazni egy stratégiai 
dokumentumban, a lényeg nem ott, hanem a 
részleteket szabályozó szerződésekben dől el: 
mennyi pénz van, ki költheti el, ki mondhatja 
ki egyes esetekben a végső szót. Ez alapján 
dől el, hogy a pályázatban leírt elvek a végre
hajtás során is érvényesülnek-e. Az alábbiakban 
megvizsgáljuk, hogy a város és a kormány 
között 2006 végén aláírt együttműködési 
megállapodás (közkeletű nevén a programszer
ződés) szellemisége vajon összhangban áll-e 
a pályázatban meghatározott decentralizációs 
törekvésekkel, avagy az országra oly jellemző 
centralizációs erők bizonyulnak erősebbnek.

A decentralizáció nem egyenlő a regionalizá- 
cióval és a dekoncentrációval. A hatalom 
decentralizálása azt jelenti, hogy a központi 
hatalom önként lemond a közvetlen hatalom- 
gyakorlásról bizonyos területeken az alsóbb 
közigazgatási szintek javára. Három feltétele 
van az igazi decentralizációnak: döntési kompe
tencia (a központ csak a legfőbb stratégiai 
célokat határozza meg, de a mindennapi helyi 
döntéshozatalba nem szólnak bele); a központi 
szint döntéseitől nem függő saját anyagi erőfor
rás (amely nem lehet „pántlikázott” pénz, 
elosztásának módjáról helyben döntenek); és 
humán erőforrás (segítik, de legalábbis hagyják 
egy helyi tudás- és kompetenciaközpont 
megteremtését, ahol elegendő számú és 
képzettségű munkaerő áll rendelkezésre a 
feladatok szakszerű ellátására).
A dekoncentráció ezzel ellentétben röviden 
azt jelenti, hogy a döntési kompetencia 
központi szinten marad, és csak a végrehajtás 
feladatát delegálják alacsonyabb szintre: a 
központ által meghatározott feladatokat 
központi vezérléssel, a központ által részlete
sen meghatározott forrásallokáció mentén

végeztetik el helyi vagy regionális szervekkel.
A dekoncentráció nem segíti az alsóbb szintek 
felkészülését az önigazgatásra.

A programszerződés szerint a programok 
megszervezéséhez kapcsolódó költségek 
(bérek, dologi kiadások, programszervezés, 
promóció és marketing) 40%-át a kormány, 
33%-át Pécs adja, 27%-át pedig pályázatok, 
valamint magán szponzorációs pénzek és egyéb 
források bevonásával teremtik elő. A különböző 
feladatok költségeihez azonban más-más arány
ban járulnak hozzá a felek: a kommunikációs 
feladatok költségeinek 70%-át, a programoké
nak 40%-át állja az állam, a bérek és dologi 
kiadások fedezetét viszont 100%-ban a város
nak kell biztosítania.'

Programszervezés

A programszervezés területén a döntés 
egyértelműen a kormányzat kezébe került.
Az EKF művészeti igazgatójának egyrészt 2007 
nyaráig le kell tennie egy átfogó, a 2007-11 
évekre vonatkozó kulturális tervet, amit az 
oktatási és kulturális miniszter fogad el. Ezt 
tekinthetjük az EKF átfogó kulturális stratégiájá
nak, amelyet — a decentralizációs modellnek is 
megfelelően — teljesen jogosan kell a minisz
térium elé terjeszteni. A decentralizált modell 
értelmében azonban ettől a ponttól megszűnik 
a minisztérium közvetlen irányítási szerepe: az 
elfogadott stratégiához illeszkedő művészeti 
programsorozat összeállítása és a programok 
lebonyolítása, finanszírozása, leszerződése már 
a helyi szint (esetünkben a művészeti igazgató) 
kompetenciája.

Sajnos azonban az EKF esetében nem ez 
történik: a művészeti igazgatónak évente jóvá 
kell hagyatnia a következő év kulturális és 
művészeti programjainak részletes éves tervét 
a programokra vonatkozó részletes költség-
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vetéssel együtt, amelyről a miniszter 60 napon 
belül dönt. Az eljárás alapján a kormányzat 
fenntartotta magának a jogot, hogy részleteiben 
(egyes programokra vonatkozóan is) dönthes
sen azok létjogosultságáról! Tehát az EKF prog
ramsorozat részletes tartalmát — a művészeti 
igazgató előterjesztése alapján — lényegében 
Budapesten határozzák meg, vagy legalábbis 
hagyják jóvá. A szerződés külön kitételt tartal
maz, mely szerint egyes programok akár io o % - 
os állami finanszírozás mellett is mevalósulhat- 
nak. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a 
kormányzat nem helyi kezdeményezésű prog
ramokat is az EKF programsorozat részévé 
tehet, azaz gyakorlatilag kihelyezi azokat Pécs 
városába.

A programok finanszírozásának módjában 
még erősebb kormányzati kontrollnak 
érvényesül. Itt kell megemlíteni, hogy a 
szerződés aláírói között nem csak a város és az 
OKM szerepel, hanem a pécsi Európa Centrum 
Kht., amely korábban az EKF programok 
szervezéséért és promóciójáért felelt, valamint a 
Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht., 
amelynek a nevéhez többek között a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál megrendezése is kötődik.
A pécsi EKF programok megvalósítására a 
szerződéseket nem a pécsi lebonyolító Európa 
Centrum Kht., hanem a budapesti Flungarofest 
köti! Ez azt jelenti, hogy az EKF programjainak 
finanszírozására a kormány által a városnak 
jutatott 2,3 Mrd Ft Budapesten marad, fel- 
használásának befolyásolására Pécsről csak 
közvetett módon, az előterjesztett program- 
sorozat elfogadtatásán keresztül van mód.
Ez az eljárás még a dekoncentrált megoldásnál 
is szorosabb ellenőrzést jelent, hiszen még a 
végrehajtás feladatát sem delegálja teljes 
egészében Pécsre.

A modell több gyakorlati problémát vet fel. 
Az első, a pécsi szereplők hitelességének biz
tosítása a programokról szóló tárgyalások 
fázisában. A programok előkészítését, a 
szerződéskötést megelőző tárgyalásokat a 
leendő partnerekkel az Európa Centrum Kht.-nál 
foglalkoztatott művészeti igazgatónak kell 
lebonyolítania, azonban ő nem tudja garantálni, 
hogy a tárgyalások sikere alapján 
szerződéskötésre is sor kerül, hiszen ennek 
eldöntésében ő nem kompetens. A másik prob
lémát az okozhatja, hogy abban az esetben, ha 
a Flungarofestnek Budapesten létszámbővítést 
kell végrehajtania a megnövekedett feladatok 
ellátása érdekében, akkor annak költségeit 
elvileg a városnak kell állnia.

Promóció és marketing

Az EKF program sikere a megfelelő kulturális és 
művészeti tartalom mellett igen nagy mértékben 
függ a program promóciós és marketing 
stratégiájától. Egy ilyen méretű programsorozat 
hihetetlen kommunikációs kihívás elé állítja a 
program lebonyolítóit. Annak érdekében, hogy 
a pécsi EKF is láthatóvá váljon (gondoljunk 
csak Essen vagy Isztambul méretére és a pécsi
nél nagyságrendekkel nagyobb promóciós költ
ségvetésére), igen jól kigondolt és összehangolt 
stratégiára van szükség. Természetesen az eljut
tatandó üzenet tartalma változhat attól függően 
hogy helyi, országos vagy nemzetközi célközön
séghez szól, de az üzeneteknek egy stratégiába 
kell rendeződniük, hogy egyértelmű és világos 
módon közvetítsék az információkat. Ki kell 
találni Pécset, mint egy márkát vagy védjegyet 
(brand), ehhez egyértelmű vizuális elemeket kell 
csatolni (szerencsére már megvan a lógó és a 
szlogen), amelyeket egységesen kell minden
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szinten megjeleníteni. Az egységes stratégia 
megvalósítása nagyfokú együttműködési 
képességet követel meg a Hungarofesttől 
és az Európa Centrum Kht.-tól, mert^a 
programszervezéshez hasonlóan sajno^ 
a promóció és marketing területén sem 
delegálták a feladatokat és kompetenciákat 
teljes egészében városi szintre. A szerződés 
értelmében a kormányzat megfelelő (?) forrást 
kíván nyújtani a Hungarofest részére a promó
ció és marketingköltségek finanszírozása 
céljából. Nem derül ki, hogy ez konkrétan 
mekkora összeget jelent, de innentől kezdve 
mindenképpen két felelőse van a promóciónak. 
A promóciós és marketingstratégia tartalmának 
felelősségéről a szerződés hallgat. Nem lehet 
tudni, hogy kinek a feladata ezt kidolgozni és 
végrehajtani. A szerződés arról sem szól, hogy 
a két cégnek együtt kell működnie. 
Remélhetőleg nem az az elgondolás tükröződik 
ebben, hogy a helyi-regionális, illetve országos
nemzetközi promóciót egymástól független tar
tatommal kell és lehet megvalósítani. Ez a 
megoldás nem járna eredménnyel, az előzőek
ben leírtak alapján. Ez egyértelmű konfliktusfor
rás, hiszen nem lehet ma tudni, hogy a 
felmerülő vitás kérdéseket ki rendezze.

Képzeljük el azt a fiktív helyzetet, hogy 
valami miatt Budapesten elhatározzák, hogy 
nem jó a lógó és a szlogen, és azt le akarják 
cserélni. Megtehetik? Jogosultak utasítani a 
várost, hogy helyi-regionális szinten is változ
tassa meg az EKF arculatát? Vagy külön arculat 
lesz helyi-regionális és országos-nemzetközi 
szinten (ami persze szakmailag elképzel
hetetlen)? Az ilyen kérdésekre a szerződés nem 
ad választ. Akkor, ha az országos és 
nemzetközi promóció és marketing irányítása 
a fővárosból történik, a promóciós 
tevékenységekhez kötődő kreatív ágazatokban 
(pl. grafika, nyomda, tanácsadói tevékenységek, 
film, videó, számítógépes animáció) 
tevékenykedő pécsi és regionális cégek nem 
számíthatnak arra, hogy az EKF-hez kötődő 
konjunktúrát kihasználva megerősödjenek, 
fejlődjenek és hozzájáruljanak a dél-dunántúli 
régió gazdasági felzárkóztatásához. A helyi 
cégeknek csak a helyi és regionális promóciós 
tevékenységekben való részvételükre kínálkozik 
némi esély.

Szponzorációs tevékenység

Az előző két tevékenységhez hasonlóan a 
szponzorációs feladatok is megoszlanak a kor
mányzati szint és a város között. A Hungarofest 
jogosult szponzorációs tevékenységet folytatni, 
amely azonnal felveti azt a kérdést, hogy 
mekkora eredménnyel lehet csupán helyi szin
ten szponzorokat felkutatni, hiszen tudjuk, hogy 
a magánszféra által a kultúrára és művészetre 
fordított szponzorációs pénzek döntő több
ségéről Budapesten döntenek, mivel ott talál
hatóak a tőkeerős cégek központjai. A helyzet 
tartalmaz egy összeférhetetlenségi problémát: 
a Hungarofest jelentős szponzori pénzeket 
csatornáz be jelenleg is annak érdekében, hogy 
tevékenységének (pl. a Budapesti Tavaszi 
Fesztiválnál) pénzügyi fedezetét biztosítsa, 
bővítse. A szerződés alapján azonban immár a 
pécsi EKF programsorozat szponzorációs forrá
sainak biztosítása is feladata. Hogyan fogja 
a cég megoldani azt, hogy önmagának ne 
támasszon versenyt? Mi alapján dől el, hogy 
egy szponzori tárgyalást a Hungarofest mint 
EKF vagy mint BTF szervező bonyolít le, és a 
befolyó pénz az EKF vagy a BTF büdzséjét 
gyarapítja?
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A szerződés nem kedvez a városnak a 
szponzorációs tevékenységekkel kapcsolatban. 
Az Európa Centrum Kht. eddigi szponzorkereső 
tevékenységét elismerve a szerződés előírja, 
hogy az általuk szerzett szponzori pénzek felett 
a Hungarofest rendelkezik, és ő dönti el, hogy 
a pótlólagos forrást programokra vagy promó- 
cióra költi-e. Ezzel az Európa Centrum Kht. 
szponzorációs szerepe valószínűleg igencsak 
korlátozott lesz, hiszen nehéz elképzelni, hogy 
a pécsiek sikeres szponzori tárgyalásokat 
tudnak folytatni úgy, hogy a szponzorációra 
kész cégnek nem tudnak beszálmolni arról, 
hogy támogatásáért cserébe milyen megje
lenésre számíthat.

A szponzorációs tevékenység részbeni 
Budapesten tartásával a pécsi szervezők elestek 
attól a lehetőségtől, hogy az EKF, mint kiemelt 
kulturális esemény keltette érdeklődést 
kihasználva szoros kapcsolatokat alakítsanak ki 
az ország meghatározó vállalataival, és hosszú 
távon, az EKF évét követően is képesek 
legyenek pótlólagos forrásokat biztosítani az új 
kulturális intézményeknek.

A szponzorációs tevékenység nem tisztázott 
részleteiről egyébként egy elvileg 2007. február 
í-jéig kötendő, azonban még nem aláírt rész
letes együttműködési megállapodás fog ren
delkezni, amelyet a Fiungarofestnek és az 
Európa Centrum Kht.-nak kell megkötnie. Ez 
a megállapodás rendkívül fontos lesz annak 
eldöntésében, hogy sikerül-e Pécsnek legalább 
a szponzoráció területén valamelyest erősítenie 
szerepét.

A szerződésben foglaltak hatása az EKF 
hosszú távú fenntarthatóságára

A három fő tevékenység lebonyolításának 
eljárásrendjét vizsgálva megállapítható, hogy a 
programszerződés nem a Pécs EKF pályáza
tában célként meghatározott kulturális decent
ralizáció jegyében született meg. Mindhárom 
területen érvényesül a kormányzati szint erős 
kontrollja. A programszervezés terén azzal, hogy 
a szerződéskötésekre Budapesten kerül sor, 
még a dekoncentrált modellnél is szorosabb 
központi ellenőrzést érvényesítettek. A promó
ció és marketingtevékenységeknél cél
területenként elosztották a feladatokat a városi 
és kormányzati szintek között, ugyanakkor a 
két szint közötti együttműködés szabályait nem 
rögzítették. Végül a szponzorációs 
tevékenységeket teljes mértékben a kormányza
ti szintre centralizálták.
Az EKF program keretében a városban 
megépülnek olyan, már régóta hiányzó kul
turális beruházások, mint a koncertterem, a 
nagy kiállítótér és a Zsolnay Kulturális Negyed. 
Az új létesítmények óriási lehetőséget és 
kihívást jelentenek a város számára: egyrészt 
segítségükkel Pécs alkalmassá válik (infrastruk
turális értelemben) arra, hogy a jelenleginél 
intenzívebben kapcsolódjék be az ország és a 
környező térség kulturális életébe. Másrészt 
azonban a remélhetőleg nemzetközi színvonalú 
intézményeket programokkal kell megtölteni, 
amely nem csekély számú hozzáértő, 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szakértő 
hosszú távú helyi jelenlétét feltételezi. Az EKF 
eszköz és nem cél a város kulturális — és 
részben az EKF-en keresztül megfogalmazott — 
(gazdaságfejlesztési céljainak eléréséhez.
Az EKF kitűnő alkalmat biztosít arra, hogy a 
felkészülés során helyben kialakuljon egy olyan 
szakértői csapat, amely rendelkezik majd mind
azzal a szakmai tudással és kapcsolatrendszer

rel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a város 
kulturális életét az EKF-et követően is sikerrel 
irányítsa.

Abban az esetben, ha az EKF-hez kapcso
lódó lényegi feladatok és kompetenciák 
ellátását 2010-ig zömében Budapesten és nem 
helyben látják el, nem fog kialakulni helyben az 
a humán erőforrás, amelyre majd lehet 
támaszkodni 2010-et követően is. Ezért nagyon 
fontos, hogy a felkészülés éveiben a lehető 
legtöbb forrást és kompetenciát helyi szinten 
biztosítsunk. A programszerződés nem a 
legjobb kiindulópont ehhez, de talán az Európa 
Centrum Kht. és a Flungarofest között még 
megkötendő részletes együttműködési megál
lapodást a Pécs számára fontos hosszú távú 
szempontok erőteljesebb figyelembe vételével 
lehet megkötni.

Abban az esetben, ha e szerződésben leírt 
jogait a Flungarofest nem használja ki teljesen, 
és szerepét egyszerű technikai lebonyolítóként 
értelmezi, és a város áldoz egy megfelelő pro
jektcsapat felállítására, akkor van esély arra, 
hogy a kompetenciák zöme Pécsett maradjon 
és kialakuljon egy szakmai közeg, amely ered
ményesen lebonyolítja az EKF-et, és utána is 
helyben marad, és tudásával hozzájárul az 
EKF eredményeinek fenntartásához. Akkor nem 
fognak mutogatni ránk, hogy fenntarthatatlan 
gigaberuházásokat hoztunk létre (csak 
emlékeztetőül: a minisztérium EKF pályázati 
kiírásában követelmény volt a nagyívű, a város 
egészét átható kulturális alapú városfejlesztési 
stratégia kidolgozása). Esély van rá, de jogi 
garancia nincs. ■

* Témánkhoz kevéssé kapcsolódik, de érdemes megem
líteni, hogy a programszerződésben sem a kormányzat, 
sem a város nem vállalt garanciát arra, hogy az 
együttműködési megállapodásban leírt támogatási 
összegekhez tartani fogja magát. A szerződés szerint 
a minisztérium kifejezi szándékát, hogy az adott év 
Költségvetési törvényével kapcsolatos javaslatában 
figyelembe kívánja venni az együttműködésben leírt 
számokat (azaz még arra sem vállalt garanciát, miszerint 
kötelezi magát arra, hogy a szerződésben meghatározott 
összegeket javaslat formájában a Költségvetési törvény 
tárgyalásához benyújtja), a város pedig kifejezi 
szándékát, hogy a vállalt önrészt saját költségvetéséből 
megfinanszírozza.

Egy, a lapzártakor érkezett hír megerősíti a 
programszervezés finanszírozási hátterét illető 
bizonytalanságot, amelyre a szöveg lábjegyze
tében utaltunk. Az idei évtől a minisztérium 
nem támogatja közvetlenül a POSZT-ot (eddig a 
városi tehervállalással megegyező mértékű tá
mogatást nyújtott, tavaly 70 M Ft-t). Kormány
zati forrásból 50 M Ft-tal támogatják a rendez
vényt az EKF keret terhére és a következő évek
ben is így kívánják a POSZT-ot finanszírozni. Ez
zel az idei évre tervezett 250 M Ft-os EKF prog
ramtámogatási keret egyötödét már el is költöt
ték úgy, hogy ezzel egyáltalán nem bővült a vá
ros kulturális kínálata (sőt szűkülni fog, mert a 
POSZT-ot meg kell húzni egy kicsit a költségve
tés 20 M Ft-os csökkenése miatt). Mit jelent ez? 
Azt, hogy a kormányzat által az EKF programok
ra szánt és EKF támogatásként kommunikált 
források egy jelentős részével az eddig is Pécs
nek juttatott támogatásokat váltják ki, tehát 
nem számíthatunk arra, hogy jelentősen bővül
ni fog Pécs kulturális költségvetése. Érdemes 
lesz az év végén utánaszámolni annak, hogy az 
eddigi támogatások „átcímkézését" követően 
mennyi lesz ténylegesen az a plusz forrás, ami 
kulturális programok finanszírozására Pécsre 
érkezik.
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A második pillér is kidőlt
Beszélgetés Tarrósy Istvánnal, az Európa Centrum Kht.

távozó vezetőjével
Az Echo 2005/3. számában az egyik cikk illuszt
rációjaként egy fotón két kariatida volt látható 
azzal az aláírással, hogy „az Európa Kulturális 
Fővárosa projekt két pécsi pillére Takáts József 
és Tarrósy István”. Ez a képaláírás azt jelezezte 
ironikus formában, hogy kettejüknek meghatáro
zó szerepe van a projekt létrehozásában.

Aztán amikor 2005. október közepén a kor
mány meghozta döntését, hogy a pályázó ma
gyar városok közül Pécs kapja meg a címet, az 
Echo az évi 6. száma egy hosszú beszélgetést 
közölt Takáts Józseffel és Tarrósy Istvánnal azok
ról a teendőkről, amelyek a pályázat elnyerését 
követően a város előtt álltak. Ebben a beszélge
tésben szó volt a szervezeti kérdésekről, arról, 
hogy hogyan kell a program marketingjét irányí
tani, hogyan kell változtatni a városi kulturális 
kínálaton, mi lesz a művészeti igazgató szerepe, 
a kulturális intézmények funkciója, milyen fej
lesztésekre lesz szükség, és hogy miként lehet 
az önkéntes munkát minél nagyobb mértékben 
bevonni a program megvalósításába.

Mostani beszélgetésünk apropóját az adja, 
hogy Tarrósy István 2007. január 31-én bejelen
tette, az Európa Centrum Kht. ügyvezető igazga
tói posztjára nem kíván újra pályázni, lejáró 
megbízatását nem kívánja meghosszabbítani, és 
távozik az intézményből.

— Minden élethelyzet súlyos döntéseinek 
többfajta magyarázata lehetséges, és több 
tényező játszik szerepet egy ilyen lépés 
megtételében. Ugyanakkor bizonyára ki lehet 
emelni a végső elhatározást befolyásoló több 
okból azt, ami a legfőbb szerepet játszotta 
abban, hogy sok-sok év munka és szakmai siker 
után távozik az intézményből.

— Ez az a helyzet, amikor az ember már 
úgy érzi, hogy nem okoz neki annyi és olyan 
örömet az a munka, amivel a napjának 10-12 
óráját eltölti, mint azelőtt. 2006 második felétőt 
keserűségekkel terhes lett számomra a rend
szer, és mind gyakrabban el kellett gondol
kodom azon, hogy lehet-e változtatni, fordítani 
a helyzeten. A végső döntésem egyik része az 
az érzelmi kötődés, ami az ügyhöz, az EKF-hez, 
és a vele való napi szintű foglalatoskodáshoz 
kapcsolt, azaz inkább ami ezt az érzelmi 
kötődést folyamatosan aláaknázta: a káosz,
a bizonytalanság és sokszor a bizalmatlanság.
A másik az a tényszerű és egyben bosszantó 
dolog, hogy hosszú ideje (2006 eleje óta) az 
irányítási szerkezetet tekintve nem történt 
előrelépés. Sajnos a viszonyok nincsenek 
letisztázva a mai napig, és nem találja az 
ember a helyét ebben a rendszerben. Továbbá 
nincs egyértelmű elvárás a tulajdonos részéről 
azzal kapcsolatban, hogy merre tovább.

— Ha megnézzük, hogy milyen testületek és 
pozíciók jöttek létre az EKF irányítási 
szerkezetben, akkor láthatóan tisztázatlan, hogy 
hol vannak a döntési szintek. Nem látszik, hogy 
lennének középszintű hatáskörök és döntési 
jogosultságok ebben a szisztémában. Ha viszont 
minden a csúcson dől el, akkor úgy néz ki, 
mintha ez a demokratikusnak és szakmainak tet
sző szerkezet valójában akadályozná a hatékony 
működést.

— Mások is hasonlóképpen látják ezt kívül
ről, belülről pedig én napi szinten a bőrömön 
éreztem. A jelenlegi egy működésképtelen 
elképzelés. Ezt pedig nem csak én mondom, 
hanem a nemzetközi tanácsadóink, és több,
a rendszerben lévő kolléga is. És azok is, akik 
már vezettek cégeket, vagy benne voltak nagy, 
komoly projektek menedzsmentjében. Ránéznek

az irányítási szerkezetre, és azt mondják, ez 
működésképtelen. Nincsenek ugyanis tisztázva 
a főszereplők közötti viszonyok, a kompeten
ciák, a hatáskörök, a feladatmegosztások, a 
beszámolási kötelezettségek. Lehet azt mondani 
— mert ezt mondják páran —, hogy nem adtam 
elég időt magamnak sem, hogy megtaláljam 
ebben a rendszerben a helyemet, és a rendszer
nek sem, hogy kiforrja magát. És pár héten 
belül az új irányítási szerkezet beindul és olajo- 
zottabb lesz... Ez utóbbit sokszor mondták már, 
de a mai napig nyoma sincs annak, hogy az 
irányítási szerkezet tényleg ebbe az irányba 
haladna. Nem akarom misztifikálni az irányítási 
szerkezet fontosságát, de igenis egy átlátható, 
világos, a dinamikus vállalatok viszonyait 
tükröző rendszer nélkül nem lehet dolgozni 
még az EKF-nél kisebb projekteken sem!
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— Ha egy szerkezetről kiderül, hogy nem 
hatékony, akkor nyilván minél előbb át kell alakí
tani.

— 2005 decemberében Takáts Józseffel mi 
letettünk az asztalra egy irányítási szerkezeti 
modellt. 2006-ban többször tettünk arra kísér
letet, először ketten, aztán Takáts József 
kilépése után már csak én, hogy ezt az addigra 
kialakult, meglehetősen kaotikus szerkezetet 
egyszerűsítsük. Én kifejezetten megörültem 
annak, amikor az új polgármesteri vezetés 
felállt, és Gonda Tiborban láttam például annak 
a lehetőségét, hogy érti, ez a rendszer így nem 
jó, és csinálnunk kell egy egyszerűsítést.
El is indultak az egyeztető tárgyalások, amelyek 
végeredménye nem az lett, hogy egyszerűbb, 
működőképesebb lett a rendszer. Ez a napi 
működésben jelenti a legsúlyosabb problémá
kat, amelyek közül a bizonytalanság okozza 
a legtöbb fejfájást.

— Amikor 2005 őszén beszélgettünk önnel és 
Takáts Józseffel az Echóban, akkor bennem türel
metlenség volt, hogy — miután megszületett az 
EKF-döntés — „azonnal” mondják meg, mi 
hogyan lesz, milyen lépések vezetnek el 2010- 
hez. Önök viszont akkor azt mondták, hogy ez 
még korai, mert lényeges kérdéseket majd a poli
tika fog eldönteni. Hogy tapasztalta az azóta 
eltelt másfél év során, milyen mértékben van 
jelen a politika ebben a működésben, mennyire 
segíti, vagy mennyire hátráltatja az EKF meg
valósítását? Ezt annak kapcsán is kérdezem, hogy 
noha folyamatosan sor kerül civil pályázatokra, 
amelyeken sok szép, jutalmazott ötlet születik, 
azt a civil oldalt, amelyik a pályázat létre
hozásában döntő szerepet játszott, a politika 
egyre inkább kiszorítja az EKF-ből.

— A politikának egyértelműen benne kell 
lennie a képben, abban, hogy hogyan alakul és 
hogyan alakítódik maga a program. A politika 
nélkül elképzelhetetlen egy ekkora volumenű 
városi-nemzeti projekt. Ez egy alaptétel. A nagy 
kérdés valóban az, hogy milyen mértékben, 
milyen távolságból, milyen autoritásokkal, 
milyen elvárásokkal van jelen a politika. 
Szerintem az a nagy baj, hogy egy túlzottan 
centralista politikai gondolkodás kezd egyre in
kább a rendszerbe kerülni. Például az a minisz
térium, amelyik nagyon komoly szerepet vállal a 
programból, mert neki is fontos kultúrpolitikai

missziója ez, behoz olyan szereplőket a rend
szerbe, igazából Pécsre kényszerít olyan szerep
lőket, akikkel a napi szintű ügyintézést, 
szervezést valószínűsíthetően nehézkesebben, 
bürokratikusabban fogjuk tudni levezényelni, 
lebonyolítani. Itt a politika beavatkozása, meg
jelenése túlzott.

— Ez a kormányzati vagy a minisztériumi 
szintű jelenlétre vonatkozik?

— A minisztériumra. Itt konkrétan a 
Hungarofest „behozataláról” beszélek. Amivel 
mint szervezettel, semmi bajom. Kiváló prog
ramokat, évadokat csinált, a minisztérium 
cégeként rengeteg fontos feladatot végez el. 
Dolgoztam volna velük, de nem ebben a for
mában. Nekem, mint a program egyik volt 
vezető menedzserének, nem jó gondolat, nem 
jó iránykijelötés az, hogy van egy extra szerep
lő, akin keresztül pluszban kell megfuttatni 
bizonyos ügyeket, mert az nehezíti a feladatok 
elvégzését. Eleve rengeteg feladatot kell 
elvégezni, feszített tempóban, ami szinte 
lehetetlen bizonyos időszakokban, és pluszban 
még annak is meg kellene felelni, amit a 
minisztérium így ránk oktrojál.

— Takáts József 2004 áprilisában az Élet és 
Irodalombon azzal a címmel és arról írt, hogy 
„Európa magyar kulturális fővárosa. Budapest 
vagy Pécs?” Úgy látom, hogy noha Pécs kapta a 
címet, egyre több dolgot Budapest dönt el vagy 
nyom le Pécs torkán. Az EKF-pénzeknek egy 
jelentős része nem is kerül ide Pécsre, mert olyan 
fővárosi cégeken keresztül bonyolítódik majd sok 
minden (pl. pr, marketing), akik a saját pecse
nyéjüket sütögetik, és nem feltétlenül táplálnak 
Pécs iránt lojalitást...

— Ezt jól látja. Nekem ez az egyik fő 
bajom. De a politikára egy picit visszakanyarod
va. A kulturális fővárosokokat vizsgáló Palmer- 
jelentés kimondja, és azok, akik már csináltak 
kulturális főváros évet, aláhúzzák, véresen 
komolyan, pirossal, hogy akkor működik jót 
egy kulturális főváros évad-program, fejlesztési 
csomag, hogyha az adott menedzsmentet 
koordináló szervezet kellő erővel rendelkezik, 
ha a politikától megfelelő távolságban van, és 
ha a napi ügyintézésben, napi folyamatok 
vezénylésében, szükségszerűen stratégiák 
megalkotásában kellő autonómiával bír. Arról

i u t m u M

beszéltünk Takáts Józseffel is a kezdetek kezde
tén, hogy szükség lesz egy erős menedzsment
re, aki megfelelő távolságban van a politikától, 
helyitől és országostól egyaránt. Egy ideig úgy 
hittem, hogy ezt meg lehet valósítani, de ma 
már egyre inkább azt gondolom, hogy nem 
lehet. Ma Magyarországon ezt nem tudjuk, 
nem engedik megcsinálni.

— A politika olyan mértékben bizalmatlan 
mindennel, ami az ő körein kívül van, szakmai 
vagy civil természetű kezdeményezés, szándék...

— A bizalmatlansági faktor nagyon fontos 
probléma. Sokkal több bizalomra van szükség 
a politika részéről a többi szereplő irányában. 
Hogy képesek elvégezni a feladatukat. Itt 
visszakanyarodnék a Hungarofestre. Azt gondo
lom, hogy nincs szükség egy ilyen kormányzati 
plusz entitásra. Pontosan azért nem, mert Pécs 
képes arra — önkormányzat, kulturális 
intézményrendszer, civil társadalom —, hogy 
nagy volumenű ügyeket jól lebonyolítson, és 
utána erről elszámoljon, és ebben bíznia kell 
valamennyi szereplőnek. Bebizonyítottuk már 
sokszor. Tehát semmi szükség arra, hogy egy 
plusz cégen keresztül érkeztessük a pénzeket, 
mondjuk a kulturális programokra. Arra is nagy 
szükség volna, hogy 2010 után helyben marad
janak az addigra felfejlesztett, megerősített 
kapacitások. Tehát ha valahova invesztálunk, 
akkor az ne a Hungarofestben legyen valame
lyik plusz munkatárs, aki Péccsel foglalkozik, 
hanem Pécsett legyenek azok a plusz munkatár
sak, akik a pécsi programmal foglalkoznak.
Mert 2010 után a Hungarofestben nem lesz 
szükség „Pécs 2010-es emberekre”, nálunk 
viszont sokkal többre lesz szükség, mint amit 
ma gondolunk, például az új kulturális 
intézmények működtetése, fenntartása okán, 
amiről ma még mindig túl kevés szó esik.

— És akik nem Pécsett intézik az EKF ügyeit, 
valószínűleg munkaköri kötelességként 
foglalkoznak vele, míg akik itt teszik, azoknak 
van ehhez az egészhez érzelmi kötődésük. Más 
a mentalitás. A kezdetektől láttuk azt, hogy a 
civileket nagyon erősen benne kéne tartani a 
rendszerben, és ismerjük a nyugat-európai 
példákat, amelyek azt tanúsítják, hogy ott 
működött sikeresen és hatékonyan az EKF, ahol 
a civilekre épült. Azon kívül azonban, hogy ezt 
mondogatjuk, lát-e más eszközt arra, hogy föl
hívjuk erre a közvélemény és az érintettek 
figyelmét?

— Én például azáltal, hogy elhagyom ezt a 
hivatalos keretet, a programot nem szeretném 
otthagyni, mert szívügyem. Szeretném a saját 
eszközeimmel, kapcsolataimmal, eddig elindított 
projektjeimmel a Pécs 2010 sikerét előmozdí
tani, amennyire lehet. Ez konkrétan azt jelenti, 
hogy civil kezdeményezéseket szeretnék 
támogatni. Azt gondolom, hogy abban van erő. 
Láttuk az elmúlt időszakban Pécsett — és 
ennek nagyon-nagyon örültem —, hogy milyen 
ereje van a civil kezdeményezéseknek a kultu
rális szférában, gondoljunk a Bázis Galériára a 
Jókai téren, a Közelítés Galéria akcióira a 
Hattyúházban és az ott zajló más programokra, 
a Lépcsőház kezdményezéseire. Ezeket kéne fel
erősíteni. Ezek az alulról építkező, értékteremtő 
erőfeszítések adják az egyik esszenciális elemét 
a kulturális főváros programoknak, ahogyan 
látom. És szeretnék segítséget nyújtani civil 
szervezeteknek, bárkinek, aki azt gondolja, 
hogy ebben van fantázia. Ugyanakkor abban
a politikai környezetben, amelyben élünk, és 
amelyben szocializálódtunk, a civil társadalom
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gyenge. Az is volt, és mindmáig az is maradt. 
Nincsen megfelelő, elegendő anyagi eszköz, 
olyan szervezettség, olyan menedzsment a 
kezükben, mint Nyugat-Európában, ahol tradi
cionálisan erős a civil társadalom. Úgyhogy túl
zott illúzióim nincsenek, de azt tudom, hogy 
igenis ezeket a kezdeményezéseket föl kell 
karolni.

— Amikor megszületett a döntés arról, hogy 
Pécs lesz a kulturális főváros, akkor mindjárt föl
vetődött az, hogy szerződést kell kötni a kor
mánnyal, részben a beruházásokról, részben a 
programfinanszírozásról. Az eredeti elképzelé
seknek és terveknek mennyire felelnek meg a 
megkötött szerződések?

— Két szerződésről beszélünk, az egyik 
a beruházásokkal kapcsolatos, a másik a 
„szoftvercsomag”, a kulturális programoknak és 
a promóció-marketingnek az operatív büdzséje. 
Az első az viszonylag evidens és egyértelmű, 
tehát tényleg azokról a számokról beszél, ame
lyeket mi kértünk és leírtunk a pályázatban. 
Azok elfogadásra kerültek, az ütemezés is 
viszonylag megfelelt annak a tervnek, amit mi 
eredetileg benyújtottunk, tehát ott nem nagyon 
látok problémát. A kérdés a források tényleges 
időbeli rendelkezésre állása lesz. A 2006. 
december 15-én aláírt operatív büdzsét szabá
lyozó szerződéssel viszont több baj is van. Az 
egyik például az, hogy az általunk pénzügyi 
tervben vázolt, évekre lebontott forintok nem 
úgy néznek ki a szerződésben, mint az eredeti 
tervben. 2007 és 2010 között egy szinte expo
nenciálisan növekvő támogatási sémát 
vázoltunk, amit utána a 2011. év végéig lecsen
getünk. Azt szerettük volna, hogyha 2007-ben
a kormányzat a 40%-os részesedése terhére 
Pécsnek 330 millió forintot biztosít. Ez 250 mil
lió lett, ami jelentős csökkentés. Ugyanakkor, 
a korrektség miatt el kell mondani, ami idén 
kevesebb, az 2008-ban az ígéret szerint több 
lesz, ott az általunk kértnél többet ad a kor
mányzat. Viszont pontosan 2007-ben kellene 
elegendő plusz forrás a kulturális program- és 
projektfejlesztések indításához, a plusz európai 
tartalmak megvalósításához! És itt lép be majd 
a képbe a Hungarofest. Mert ez a pénz az

eddig általunk megismert tervek szerint nem 
Pécsre érkezik, hanem a Hungarofesthez lesz 
kitelepítve, és onnan kell az ő eljárási rendjüket 
magunkévá téve lehívni a pénzeket. Az operatív 
büdzsében és az azt szabályozó szerződésben, 
amit nekem is alá kellett írnom, megjelenik az a 
centralista logika és az az irányítói elvárás, amit 
a kulturális kormányzat képvisel, ami bizonyos 
fokig érthető: sok pénzt adok, oda akarok 
figyelni, hogy ezt hogyan költitek el. Rendben 
van, de legyen azért annyi bizalom, hogy Pécs
— ha már ilyen jó pályázatot írt, ha már 
egyébként az elmúlt sok évtizedben letett az 
asztalra számos magas színvonalú teljesítményt
— képes az EKF-pénzeket felelősen felhasznál
ni. Ami a leginkább a nemtetszésemet váltja ki 
az az, hogy eredetileg arról volt szó, és ma már 
erről nem úgy gondolkodnak a döntéshozók, 
ahogyan azt leírtuk, hogy egy erős menedzs
ment Pécsett képes arra, hogy a kulturális 
programoknak, promóciónak, marketingnek, az 
operatív működésnek a pénzügyi lebonyolítását 
elvégezze. Ennek nyomán Pécsett kellene 
fejleszteni a kapacitásokat. E kapacitások nélkül 
nem lesz esélyünk, hogy ilyen jellegű és 
nagyságrendű, illetőleg összetettségű felada
tokat elvégezzünk.

— És ez azt is jelenti, hogy eggyel több dön
tési szint van, és a Hungarofest úgy bonyolít, 
hogy velük is egyeztetni kell.

— Igen, folyamatosan.

— Ami 2010-ben Pécset érdekessé teszi, azok 
a programok lesznek. Nem arra fognak idejönni 
az emberek, hogy itt van egy hangversenyterem 
vagy egy kiállítótér vagy egy tudásközpont. Ha 
nehézkessé válik a programok szervezése amiatt, 
hogy a fellépők szerződtetése túlbürokratizált, 
akkor az a programok színvonalának rovására 
fog menni. Némi túlzással azt is mondhatjuk, 
hogy majd az jön el fellépni, aki ráér (mert 
máshova nem hívják), amire/akire viszont nem is 
lesznek olyan sokan kíváncsiak...

— Ezzel maximálisan egyetértek. Én pon
tosan úgy fogalmaztam, hogy problémákat 
okozhat az ilyenfajta túlbürokratizált eljárás a 
napi programszervezésben. Tizenhárom éve

napi szinten szervezek programokat. Legyenek 
azok nemzetközi szimpóziumok, az ICWiP, más 
kultúrhetek, fesztiválok, konferenciák, nyári 
egyetemek, tehát magamról tudom, és a 
szervezeteimen keresztül ismertem meg azt, 
hogy annyira rugalmasnak kell lenni, amennyire 
csak lehet. Lesznek például pici, készpénzes 
számlák, amelyeket azonnal ki kell fizetni a 
szolgáltatást nyújtónak. A jelenlegi tervezett 
eljárásrend erre nem ad lehetőséget. Igyekszem 
tehát felhívni arra a figyelmet, hogy a város tár
gyalja újra a Hungarofest és az Európa Centrum 
között kötendő szerződést. A város érdekében 
egy sokkal rugalmasabb, a hatékony napi 
munkát garantáló konstrukciót kell megalkotni, 
elsősorban a városi igényeket és érdekeket 
figyelembe véve.

— Nekem van olyan tapasztalatom abból az 
időből, amikor a színházi intézet igazgatója 
voltam, hogy rendeztünk úgy nemzetközi kiál
lítást külföldön, amelyre a fenntartótól a pénzt 
nem kaptuk meg időben. Nemzetközi 
szerződésen alapuló állami feladatot láttunk el, 
mi voltunk a kiállítás lebonyolítói, és amikor már 
lebontottuk és hazahoztuk a teljes kiállítási 
anyagot, akkor hónapokkal később, havi bontás
ban, részletekben finanszírozták a költségeket. 
Tehát gyakorlatilag az intézménnyel hiteleztették 
meg a projektet.

— A meghiteleztetés ebben a rendszerben 
is kódolva van. Fölhívtam rá a figyelmet, hogy 
azt várja el a tárca, hogy Pécs a mindenféle ter
hével együtt, vagy amellett igen is időről időre 
meghitelezzen majd meglehetősen komoly 
összegeket, mert majd utófinanszírozással 
később történik azoknak a kifizetése. Pécs erre 
nem lesz képes. Még valami, ami az eredeti ter
vekhez képest nem látszik teljesülni. A megál
lapodás szerint programokra szánt 9 milliárdból 
egyharmadot Pécsnek kell vállalnia, 40%-ot a 
kormányzat ad. Namármost, úgy néz ki, hogy 
Pécsen úgy vasalják be az egyharmadot fillérre, 
ahogy kell, viszont a kormányzati 4 0 %  az majd 
ahogy jön. Direkt sarkítok, de már látjuk az idei 
és a jövő évi eltéréseket, amit korábban 
említettem, és ez aggasztó. Bár Pécs projekt
jéről beszélünk, a város és a minisztérium nem 
egyenlő felek ebben a helyzetben, ahogy én 
látom.

— Igen, Pécs függő helyzetben van a 
kormánytól, a város ki van szolgáltatva a kor
mányzat működési elveinek, anomáliáinak.

— Nem akarok naiv lenni, ráadásul politoló
gusként természetesen értem a helyzetet és 
nem kérdőjelezem meg, hogy a politikának 
mérvadó és felelős szereplőnek kell lennie
a folyamatokban, csakhát legyen lehetőség 
a mozgástér definiálásában a helyi szintnek is. 
Az Európai Unióban van számos logikus és vilá
gos alapelv. Ezek közül az egyik a szubszidiari
tás elve, vagyis nagyon leegyszerűsítve hogy 
a döntéseket azon a szinten kell meghozni, 
amelyre ezek a döntések vonatkoznak. Én ezt 
nem látom olyan mértékben érvényesülni, vagy 
érvényre jutni, mint ami elvárható lenne. Ha 
pedig ez így van, egy ekkora volumenű európai 
uniós projektnél, akkor nagyon nagy a baj. ■
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Amortizáció
Kultúra és politika 2010

Országos és helyi napilapoknak, periodikáknak — köztük értelemszerűen e lap rendszeres elemzéseinek, riportjainak — köszönhetően a lehetőségek
hez képest pontos képünk van az EKF 2010 programjának előkészületeiről. A közlések a hogyan? kérdését feszegetik, rámutatva a pályázati koncep
ció érvényesülésének útjába állított — vagy éppenséggel régóta útjában álló — akadályokra. Legfőbb ideje most már a miértekkel is számot vetni. Mi
ként tudósok, kutatóintézetek sora igyekszik feltárni a kibontakozó ökológiai katasztrófa nyomán öt, tíz vagy tizenöt év múlva várható életkörülménye
inket, akképpen a felelős értelmiség dolga lenne, hogy — véget vetve a naiv csodálkozásnak, alaptalan reménykedésnek — kiismerje, feltérképezze 
azt az új világot, amelynek értékviszonyai belátható időn belül determinálják a kultúra létlehetőségeit. A magam gondolatmenetével persze csak egy 
apró lépést tehetek ebbe az irányba, keresve azokat a meghatározottságokat, amelyek a világban, a jelenkori Magyarországon, illetve Pécs városában 
döntően befolyásolják valamely kulturális projekt sorsát Bizony a reális helyzetértékeléshez kevés világtrendekről elmélkedni, és kevés a helyi politi
ka felelősségét firtatni: számolnunk kell a világ-, az országos és a helyi tényezőkkel, az impulzusok egymásba épülő, egymást kiegészítő halmazaival. 
Haladjunk tehát szép sorjában, kívülről befelé!

A globális hipermarket

A globalizáció könnyen leírható részint soha 
nem látott mértékű hatalom-koncentrációként, 
részint az emberiség spirituális életterének 
radikális beszűkítéseként. Ahogyan nemrég 
olvashattuk,' Thomas Meyer német történész 
„álláspontja szerint az 1989-ben bekövetkezett 
változás úgy értékelhető, mint a Kelet-Európábán 
tesztelt bolsevista kísérlet globális kiterjesztése. 
A világ gazdaságát irányító elit az általa uralt 
materiális síkra igyekszik szorítani a társadalmi 
folyamatokat (ennek érdekében a legmagasabb 
szintű okkult ismereteket és képességeket fel
használva). Ezt szolgálja az oktatási rendszer 
fokozatos leépítése is, és ennek természetes 
következménye a környezet folyamatos rom
bolása, meta-természetté történő átalakítása.
A napjainkban zajló történelmi események igazi 
indítékait hazugságok takarják, elég az évek óta 
zajló iraki háborút említeni, amellyel kapcsolat
ban a demokrácia érvényesítésének jelszava 
valójában Szaddam Husszein dollárt veszélyez
tető olajpolitikájának megállítására és a génma
nipulált amerikai vetőmagok elterjesztésére 
vonatkozott...” A vázolt folyamat rendkívül 
koherens módon, az elképzelhető legtöbb 
támadásponton át zajlik. A valós hatalom 
(értsd: gazdasági elit) érdekei úgy kívánják, 
hogy az ember immár csupán mint fogyasztó, 
szellemi aspektusaitól megfosztott lény vegyen 
részt a rendszer működtetésében. Ez a cél a 
materialista szemlélet agresszív előrenyomulásá
val, egyidejűleg az eszközök széles skáláját 
bevető manipulációval érhető el. Az előrenyo
mulás akadálytalanságát a neoliberális retorika 
hivatott biztosítani, éspedig kétféle úton. 
Egyrészt az iskolarendszer és a média meg
határozó részének közvetítésével, a szabadság 
fogalmával való visszaélés révén, másrészt a 
piacnak, mint az emberiség problémáira gyógy
írt kínáló, csaknem mindenható eszköznek val
láspótló kultuszával. Előbbi évezredes konven
ciók köztudatból kitörlésével, a hagyomány
szabta értékrend kötelmeitől való szabadulás
sal, a „személyiség” gátlástalan érvényesítésé
vel kecsegtet, utóbbi egy globális hipermarket 
látomását vetíti elénk, amelyben a cipőpertlitől 
a világnézeti rendszerekig minden beárazva 
várja a maga fogyasztóját, aki ekképpen

megfelelő pénz birtokában tetszése szerint 
juthat bármihez, amihez csak akar. A rendszer 
azonban még nem tökéletes, a jelenlegi 
átmeneti fázisban nem beszélhetünk még a 
manipulátorokkal szembeni teljes szellemi 
alávetettségről, többek között azért nem, mert 
az oktatás és a sajtó, mint régi beidegzéseket 
is hordozó, önjáró rendszerek, minduntalan 
„hibáznak”, olyan információkat téve közzé, 
amelyek alkalmassá teszik a gondolkodó 
embert a retorikát átható hazugság 
érzékelésére. A helyzet a hatalom szemszögéből 
ennek ellenére reményt keltő: az információ- 
bőség hovatovább teljesen útját állja a gondol
kodásnak, az embereket tömegméretekben 
sikerül leszoktatni mindazokról a lelki-szellemi 
tevékenységekről, amelyek az önismeret és az 
autonóm személyiség nélkülözhetetlen feltételei.

Ha kimondjuk a kultúra szót, voltaképpen 
generációk hosszú során át felhalmozódott 
kollektív és egyéni tapasztalatokra, szokásrend
re, preferenciákra, s mindezekkel egyensúlyban 
lévő személyiségjegyekre: birtokolt szellemi 
javakra, kreativitásra, érzékenységre, az 
emlékezés és viszonyítás képességére, önis
meretre, kommunikáció- és reakciókészségre 
kellene asszociálnunk — így, együtt. A kultúra 
fogalmi halmazán belül könnyen definiálhatnánk 
a művészet — ha úgy tetszik: a magaskultúra 
— mibenlétét is. Csakhogy ha a jelenkori 
közbeszédből indulunk ki, kénytelenek vagyunk 
gyökeresen más tartalmat tulajdonítani e fogal
maknak. Ma általában kulturális termékekről

esik szó, amelyek ama bizonyos hipermarket 
polcain várják, hogy kiderüljön: eladhatók-e, 
vagy sem, nem beszélve azokról, amelyeknek 
még nem volt szerencséjük eljutni a beárazásig, 
s kikerülni a polcok valamelyikére. Legyen elég 
Harnoncourt-ra utalnom: a művészetnek súlya, 
jelentősége addig marad, amíg a társadalom 
életének szerves részét képezi. A magaskultúra 
megfelelő befogadó közeget feltételez, és e 
közegben önszerveződőén, a „fent” és „lent” 
fogalmait pillanatra sem ignorálva teremti meg 
a maga csúcsteljesítményeit és mindennapi 
értékeit. E mondatot azonban a jelek szerint 
végérvényesen múlt idejűvé kell alakítanunk. 
Placido Domingo tehetséggel, páratlan művészi 
teljesítmények sokaságával vívta ki a maga 
egyértelmű helyét a XX. század operavilágában, 
aztán — túl pályája zenitjén — meghallotta 
a kor szavát (bizonyára valamely impresszárió 
hathatós közvetítésével), és kezdetét vette 
a „három tenor” hívószóval eladott attrakciók 
sora. Jósé Cura rögtön a második fázissal 
kezdte, nem vesztegette idejét a hagyományos 
érvényesülés fáradságos és kétes kimenetelű 
útján, amikor a popzenében edződött sztár- 
csinálók szolgáltatásai gyorsan és busásan 
megtérülnek. Ma az úgynevezett kulturális élet 
egyre nagyobb hányadát PR-tevékenység uralja. 
A XIX. században kivívott autonómiának vége, 
ahogy művészet és hatalom, szellemi élet és 
hatalom korábbi kapcsolata is nyomtalanul 
elenyészett. Lajkó Félix a hegedűjével éppúgy 
a beárazott termékek egyike, mint a
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Szcientológiai Egyház megváltása, a Feng Shui 
lakberendezés tanításai, vagy a csakis bőrgar
nitúrából élvezhető — a hagyományosnál ugyan 
életlenebb képet adó, viszont státus-szimbó
lumnak tekintett — LCD-tévék. Nem kell 
értened, értékelned a termék hatását (eseten
ként jobb is, ha nem érted!), elég, ha felis
mered a hívószót, a szlogent, a jelszót, elég ha 
tudod, melyik választással lehetsz trendi... Hogy 
mikor melyikre költsd a pénzed, azt majd a 
reklámszakemberek eldöntik helyetted, addig is 
élvezd a szabadságot!

Az EKF voltaképpen a régi és az új kultúra- 
felfogás mezsgyéjén egyensúlyoz: értelmet 
csakis abból nyerhet, ha az autonóm művészet 
relikviáiból is képes felmutatni valamit.
Azonban hatalmas a kísértés, és óriási marke
tingnyomás nehezedik a szervezőkre, melynek 
engedve a rózsaszín masnival átkötött tévé
toronyról, a görögtűzzet dekorált magasházról, 
a Kórház téri minaretből óránként játszandó 
szintetizátoros müezzin-imitációról, valamint 
a fuvolázó Amtmann Prosper egy a százhoz 
méretarányú, Zsotnay-porcelánból készített figu
rájáról szól majd a program. Valaki netán meg 
tudja értetni a helyi hatalom embereivel, hogy 
nem elég az utóbbiakkal foglalkozni?

Mikszáth és Móricz országa

Nos, képzeletben klikkeljünk párszor a Google 
Earth.légifénykép-felszínére, közelítsünk! „Van 
egy ország, ahol álmomban jártam, ... ahol az 
arcodban láttam a magam arcát, ...az ölelésben 
bőség, az igaz ügyben hűség...” — jobb, ha 
nem folytatom, tekintettel a szöveg és az 
intonáció mellékhatásaként jelentkező heveny 
gyomorhurutra. Van egy ország, ahol a vállalá
sok általában dugába dőlnek. Ahol a felelősök 
feltüzelik a lakosságot: rendezzünk világkiál
lítást, gyűjtsünk a Nemzeti Színház felépítésére, 
pályázzunk olimpia-helyszínként, — hogy 
azután az őket követő új felelősök garantáltan 
hátraarcot vezényeljenek. Ahol egyazon politikai 
erő egyszer bármi áron, a társadalmi igazsá
gosság minimumára fittyet hányva kitapossa 
a lakosságból az adósságcsapdából kikerülés 
fedezetét, aztán — ha éppen ez kell a népsze- 
rűsödéshez, a hatalomba visszakerüléshez — 
meghirdeti a „jóléti rendszerváltást”, fedezetlen 
költekezésbe, irdatlan eladósodásba hajszolva 
az embereket. Ahol egy másik politikai erő 
idestova egy évtizede képtelen (vagy nem 
óhajt) túllépni a 8o-as IQ alattiak igénye és 
ízlése szerint fogalmazott, interpretált 
üzeneteken. Ahol semmi se drága, ha demon
strálni kell, micsoda kemény legények vagyunk 
is mi. Ahol nem léteznek elvek, koncepciók — 
pontosabban: állítólag léteznek, csakhogy 
esetről esetre más elveken, más koncepción 
alapulnak a döntések. így például ebben és 
csak ebben az országban sikerülhetett — euró
pai nyomásra — úgy racionalizálni a felsőok
tatást, hogy mára áttekinthetetlenül széttagolt 
lett, hetven fölé nővén az önálló intézmények 
száma. Ez az az ország, ahol 1995-től az 
egymást váltó kormányok eszelősként hajtogat
ták, hogy alacsony a felsőoktatásban 
résztvevők létszáma, arra kényszerítvén az 
egyetemeket, hogy erejükön felül is, silány 
felkészültségű, az oktatást züllesztő hallgató
rétegek bevonása árán is, de duzzasszák fel a 
képzést. S lám, hirtelen kiderült, hogy mindez 
hiba volt, nagy hiba! Eljött hát a hátraarc ideje: 
a hatalom tereli is bőszen az egyetemeket arra, 
amerre mindig is mentek volna, ha korábban 
hagyják őket. De ne dimenzionáljuk túl az 
elvtelen pazarlás konkrét eseteit, a szemünk se
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rebbenjen, ha néhány éve drága pénzen felújí
tott kórházakat, vasútvonalakat zárat be az 
illetékes minisztérium. Ezen ország vezetőinek 
mentalitása homokozóban játszadozó óvodá
sokéhoz hasonlítható: ha nem sikerül a 
homokvár-építés, muszáj letarolni, hogy újat 
építsenek, nemde? Kijárni egy fejlesztést, egy jó 
boltot: ez a dzsentroid társadalom aktuális 
viszonyaihoz alkalmazkodó, de lényegében már 
vagy százharminc éve változatlan feladat. 
Teljesen mindegy, hogy uram-bátyám, jó 
elvtárs, igazgatótanácsi kapcsolat, vagy éppen 
a mi kutyánk kölyke — a protekcionizmus és 
korrupció terminológiája feltűnően gazdag 
errefelé.

Van tehát egy ország, ahol a „mást mon
dunk, mást teszünk” jelentésű összekacsintás 
mindennapos. Ahol az állampolgárok zöme 
soha nem fogja megérteni, hogy a törvények a 
javukat is szolgálhatják. Ahol szegény, minimál- 
bérnyi kivétből napjaikat tengető kényszervál
lalkozók tízmilliós terepjárókon száguldoznak, 
nem ismerve elsőbbségadást, sebesség
határokat, kíméletet. Ahol a rossz hírbe kevere
dett politikusról, vagy annak rossz hírbe kevere
dett cégéről végül valahogy mindig kiderül, 
hogy semmi közük egymáshoz. Ahol a 
Parlament időnként saját meglévő törvényeinek 
ellentmondó törvényeket hoz, és ahol a 
képviselők olykor maguk is tudják, hogy a fris
sen megszavazott törvényt legfeljebb elvétve 
fogják betartani. Ahol minduntalan kettős mér
cébe ütközik az állampolgár: ő nem hibázhat, 
nem késhet, nem tartozhat büntetlenül, de vele 
szemben a hatalom apparátusa, a hivatal 
hibázhat, késhet, neki tartozhat jóvátétel, kom
penzáció nélkül. Ahol a pozíció nem felelős
séget, szolgálatot jelent, épp ellenkezőleg: 
hosszú időre szóló felmentést bármiféle 
ellenőrizhetőség, a számonkérhetőség kötelme 
alól. Ahol postán, benzinkútnál, jegypénztárnál 
nem tudhatok úgy sorban állni, hogy egy vagy 
több előttem álló számlaírásának 
időveszteségét el ne kelljen viselnem, de egyes 
parlamenti képviselők nyilatkozata szerint „nem 
tenne életszerű”, ha milliárdokra rúgó költ
ségtérítésüket számlákkal kellene fedezniük.
Ahol pusztán pártkapcsolatok révén, ügyes 
ingatlanügyletek lebonyolításával a semmiből 
milliárdossá lehet válni. Ahol nem az a problé
ma, hogy hagyományosan a fent tévők hazugsá
gai és panamái köré szerveződik minden, 
hanem csakis az, ha valakit rajtakapnak a 
hazugságon, horribile dictu: netalántán beismeri 
azt! Ahol homo sapiensnek látszó, a tömegeket 
befolyásolni hivatott lények híresztelik, hogy aki 
vállalkozóként, üzletemberként sikeres volt, az 
bizonyára államférfiként is eredményes lesz — 
mintha nem is homlokegyenest ellentétes 
attitűdöt követetne a két dolog: beszűkült, 
mániákus, önző törtetést az egyik, körültekintő, 
kompenzáló, kiegyensúlyozó bölcsességet a 
másik.

Nyilvánvalóan csak valami fatális tévedés 
lehet, hogy a térkép szerint ez az ország 
Európában van. Az imént elsorolt jellemzői 
alapján egyértelmű, hogy természetes helye és 
közege valójában valahol Kolumbia és Brazília 
határvidékén keresendő!

A tehetetlen város

EKF-helyszínként megfelelni az elvárásoknak 
egy dél-amerikai mentalitású ország egyik lesza
kadt, elmaradott régiójában nagy kurázsit 
igénylő feladat. Ha az előzőekben érintett jelen
ségekkel őszintén számot vetünk, ha tehát szá
molunk a kultúra lényegét semmibe vevő, a

V Á R O S A

művészet fogalmát kiforgató nemzetközi trend
del egyfelől, az európaitól fényévekre lévő hazai 
közfelfogás és politikai gyakorlat 
következményeivel másfelől, máris kevesebb 
szemrehányással illethetjük a pécsi hatalmi elit 
szerencsétlenkedését, dilettantizmusát, s az e 
dilettantizmust professzionalizmusként beállítani 
igyekvő demagógiát. Érdemes e megfontolá
sokkal szembesítve újraolvasni a Magyar Hírlap 
egyik őszi elemzésének néhány mondatát:1

„Nem mindegy, hogy ki vágja át a szalago
kat, ha arra, ami mögötte van, kurzustól és 
választott vezetőktől függetlenül büszkék 
lehetünk 2010-ben és utána is?A halogatásnak 
legfeljebb ürügye, újabb és újabb alibije van, de 
nem oka. Ki fogjuk várni a pillanatot, amikor nem 
marad más érv, mint az, hogy már mindegy, ki a 
program szellemi vezetője, csak legyen, aki fogja 
az ollót.

Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, 
ez megsütötte, és ez a pici mind megette! Kár, 
hogy nem működik a mondókába rejtett

munkamegosztás Pécsett, mert mindenki csak 
enni akar, ráadásul nem az ujjacskák irányítanak, 
hanem az a hatalmas tenyér, amely ráborult a 
programra. Hogyan lehet elsiklani például a pol
gármester kijelentése fölött, mikora pályázat 
szellemi atyjait mindössze hét civil 
értelmiséginek nevezi a városban élő több ezer 
közül. Egyáltalán, miként lehetséges, hogy 
abban az országban, ahol csaknem háromezer 
fesztivált szerveznek évente, mindössze öt jelent
kező van minden idők legnagyobb kulturális 
beruházásának az élére?

Úgy tűnik, alkalmatlan a magyar politikai 
kultúra arra, hogy megfelelő pályára állítson egy 
jelentősebb kulturális projektet. Mert nincs az a 
kurzus, amelyik képes volna ellenállni a kísértés
nek, hogy ne valami nagy, önigazoló, 
emblematikus izét csináljon egy nemzeti szín
házból, egy EKF-ből vagy akár egy emlékműből. 
És ami jelképes, az jellemző is. Értelemszerűen 
nem tud nem hasonlítani a jellemzettre. Ettől 
valóban van miért tartani. [...]

Jelenleg annak örülhetünk — mert a lebőgés 
ellen már csak ez a biztosíték maradt —, hogy a 
pécsi városvezetés tehetetlenségét megelégelve 
miniszterek és megbízottaik vállalják át a kul
turális fővárosi programmal járó felelősséget. 
Azok, akik a kereteket biztosítják. Csak sejtjük, 
mire, mert mint tudjuk: kulturális fővárosaihoz 
téglát ad Európa, nem szellemet.

Szellemtornya ráadásul van már Pécsnek, 
húsz emelet magasságából bólogat a városháza 
döntéseire. Abból talán nem kellene építeni még 
hármat, ötöt. Mert ha így haladunk, üresen
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kongó, emblematikus termek visszhangoznak 
majd a kérdésre, hogy miért éppen akkor 
csinálunk bohócot magunkból, mikor arra az 
európai gesztusra kellene válaszolnunk (de 
legalábbis nem melléfejelni a magas labdának), 
hogy az egész kulturális fővárosi mozgalom 
nálunk ünnepli negyed évszázados fennállását.
S Magyarországra nem kevesebbet bíz, mint az 
összeköttetést Essen és Isztambul, Kelet és 
Nyugat szelleme között. ”

A szellem! — egy földhöz ragadt, spirituális 
értékeihez föl nem érő világban miért is 
várnánk éppen valamely városházi alkalmazottól 
ezt a szellemet? Létezik persze másfajta 
szellemiség is, másfajta értékrend: a lokális 
értékek kialakult rendjét őrző. Kunszt Márta 
kapta — vagy vállalta önként s dalolva — a 
feladatot, hogy ezt felmutassa minden adandó 
alkalommal, számon kérje rendre a másféle 
viszonyítási pontokhoz igazodókon. Feltéve, 
hogy korrekt értelmezéssel és tálalással van

... és az Universitas utca végén.

dolgunk, világosan mutatja az értékrendek 
antagonisztikus viszonyát a következő néhány 
sor:1 2 3

„...az előző városvezetés érdektelensége csak 
az eredményhirdetésig tartott, ezután nem 
késlekedett a projekt kisajátítása a városházi 
apparátus és néhány városi cég javára. A 
beruházások megcsúsztak, a programokért 
felelős Menedzsment Központ légüres térbe 
került, a tanácsadói szereppel bíró Építészeti és 
Városarculati Tanács (ÉVarc) szélmalomharcot 
vívott az értelmes városépítészeti döntésekért — 
mindez júniusban végül Takáts József, a program 
szellemi vezetőjének a főtanácsadói posztról való 
lemondásához vezetett. Nem csoda, hogy a sta
tus quo fenntartásában érdekelt városvezetést 
piszkálta az EKF szellemisége, hiszen a kulturális 
főváros program egyik célja, hogy a kormányzati 
és civil szereplők partnerekként működjenek 
együtt a városok kulturális fejlesztésében.
A pécsi program a közterek felélesztésén, új 
városközponti hangsúlyok teremtésén, regionális 
kulturális együttműködéseken keresztül nemcsak 
azzal az ígérettel kecsegtetett, hogy jobb lesz az 
élet Pécsett, hanem hogy kibillenti az országot a 
kulturális egyközpontúságból.

Mivel Pécsett három új kulturális intézmény is 
létrejön, a jelöltek nem úszhatták meg a szem
benézést azzal, hogy az új intézmények hogyan 
viszonyulnak a meglévőkhöz, és miképp lesznek 
fenntarthatóak 2010 után. Kunszt Márta 
ügyvezető polgármester júniusi köztévébeli meg
nyilvánulása is érzékeltette, hogy ez mekkora

konfliktusokat gerjeszt. Kifejtette, hogy Pécsett 
az EKFörve alatt a kiválóan működő hagyo
mányos kulturális intézményrendszer szétrob- 
bantására készülnek, és a városnak különben 
sincs pénze új intézmények finanszírozására — 
tehát jobb, ha marad minden a régiben. ”

Mielőtt bárki is ferdítéssel vádolná a Magyar 
Narancsot, tekintsünk egy az eseményeket 
igencsak a városi önkormányzat szája íze 
szerint tálaló sajtótermékre, a Pécsi Hírekre. 
Ennek szeptember 14-i számából megtudhatjuk, 
hogy Kunszt Márta szerint „tizenegy hazai 
pályázó közül Pécs városa méltán nyerte el 2010- 
re a kultúrfővárosi címet, hisz eddig is felmuta
tott európai rangú értékeket. Ezért sem érti, miért 
erősödött föl mostanság a fanyalgók hangja, akik 
kétségbe vonják, hogy méltóak vagyunk e 
megtiszteltetésre, és alkalmasak a nagyszabású 
rendezvénysorozat lebonyolítására. A politikus 
asszony arra figyelmeztetett: a viták gerjesztése 
helyett az itt élők tekintsék közös ügyüknek, 
hogy néhány év múlva Pécs lesz Európa egyik 
kulturális fővárosa. Legyünk büszkék az 
értékeinkre, és becsüljük meg azokat!” A „poli
tikus asszony” — tudjuk — egy későbbi alka
lommal Lucifert idézte: „a tett halála az 
okoskodás!” Érdemes tehát komolyan elgondol
kodni az ilyetén megnyilvánulásokat tápláló 
szemléleten és értékrenden. Tegyük gyorsan túl 
magunkat a régi kommunista reflexek szinte 
leplezetlen felbukkanásán: a vita, az 
„okoskodás” nem egyéb, mint destrukció, tehát 
aki okoskodik, az mindannyiunk ellensége, két
ségbe vonja értékeinket, elvtársak, ne hagyjuk!, 
stb., stb. Engem inkább az a mozzanat nyugta
lanít, amidőn a hatalom baráti kezét nyújtja a 
középszernek, a provinciális érdekek 
képviselőinek. Ha valamivel számolnunk kell 
a helyi politika káros befolyását illetően, hát ez 
a jelenség az! Az idézet első mondatában rejlő 
csúsztatás szerint azért nyerte el tizenegy közül 
nem valaki más, hanem éppen Pécs a címet, 
mert eddig is felmutatott európai értékeket.
Ezek szerint a többiek gyengébbek nálunk euró
paiság dolgában. Az efféle demagógia iránt 
óriási a fogadókészség az itteni lakosság 
soraiban.

Nem pécsiként Pécs mellett más hasonló 
nagyságrendű magyar városokban is jelenté
keny időt töltöttem a művész-elithez nem tar
tozó, de a kultúra iránt érdeklődő polgárok tár
saságában. A kulturális felsőbbrendűség ilyen 
mérvű hamis tudatával sehol másutt nem 
találkoztam, mondhatni, sehol nem érezhettem 
ekkora szakadékot az önértékelés és a valós 
eredmények között, mint itt. Ez a városképi 
tényezők hihetetlenül elvakult számbavételével 
kezdődik, és a helyi művészeti élet mértéktelen 
túlértékelésével végződik. Kedvenc példáim 
egyike az UnivPécs 2005. október 10-i számá
nak címlapján véghez vitt bravúr, amely 
Magaskultúra -  Magasház címmel és émelyítő 
zsurnalizmussal, annak idején az ECHO-ban is 
kritizált szánalmas happening dicsőítése révén 
jutott el Pécs főváros-voltának tényként való 
feltüntetéséig. Az eset pikantériája, hogy épp 
ama egyetemi ifjúságnak szánt orgánumban, 
amely ifjúság — nagyjából hasonló mértékű 
torzítással és igazságtalansággal — a Pécs 
egyetlen pozitívuma a 18 órai pesti InterCity 
summázatot őrzi a maga folklórjában.

Ha tehát firtatni kezdjük, valóban európai 
mércével mérjük a város „meglévő értékeit”, 
egyszerre sértjük a maga teljhatalmán és 
bizniszén őrködő helyi vezető-gárda, valamint a 
városhoz érzelmileg kötődő, legalább harminc

éve Csipkerózsika-álmát alvó — közben persze 
szépeket álmodó — lakosság érdekeit. Én 
tudom, hogy Koltai Tamásnak van igaza, amikor 
kijelenti, hogy „0 Pécsi Nemzeti Színház a het
venes évek óta nincs rajta az országos színházi 
térképen”,4 mert tisztában vagyok látókörével, 
publikációi színvonalával, ráadásul szakmámból 
fakadóan pontosan tudom, hogy legalább is 
egy területen, a helyi operaélet tekintetében hol 
a helye a városnak a magyar vidék képzeletbeli 
rangsorában. De hogyan éli meg a város 
lakossága, ha meginog a lokális értékrend min
denhatóságába vetett hite? És egy ennél is 
kényesebb kérdés: milyen magatartást fognak 
tanúsítani mindazok, akik a helyi kulturális élet
ben eddig a város elzártságának, elszigetelt
ségének haszonélvezői voltak? Őket hogyan 
lehetne megnyerni egy reális megmérettetés, 
egy valódi versenyhelyzet támogatására? Az 
anekdota szerint az egyik helyben diplomát 
szerzett kiváló diákunkról az őt alkalmazó 
Pannon Filharmonikusok egy másik zenésze 
kijelentette: ő Közép-Európa legjobb csellistája. 
Nos, ez Pécs! Amíg nem gondolunk Perényire, 
Onczayra, és nem hallottuk a pályájuk kezdetén 
máris óriási reputációt szerzett fiatalokat: Varga 
Tamást, Fenyő Lászlót, Pólus Lászlót, Rohmann 
Dittát — és még folytathatnám! —, addig han- 
dabandázhatunk azzal, hogy a mi zenekarunk
ban dolgozik Közép-Európa legjobbja... Amíg 
fogalmunk sincs, hogy például Szegeden mit 
produkált az operatagozat az elmúlt harminc 
évben, s arról sem, hogy miként értékelték ezt 
a teljesítményt országszerte, addig lehet jó 
véleményünk a népszínházi koncepció pécsi 
realizálásáról. Amíg nem tudjuk, hogy 
Debrecenben a hetvenes években épült 
Kölcsey-központot lebontva, minden 
különösebb metldöngetés és öntömjénezés 
nélkül — a telekért jó pénzt ajánló kereskedel
mi befektetőkkel nem törődve — miféle kul
turális központot építettek, addig a felelős 
városi vezetőknek sem kell lesütött szemmel 
utcára lépniük olyan dicső ötleteikért, mint a 
sportrendezvényekre is alkalmas, de ha nem, 
legalább bálteremnek használható hang- 
versenyterem...

„A fő kérdés tehát mindmáig válaszra vár. 
Vajon lehet-e kultúra ott, ahol nincs szellem, 
ötlet, kitartás? Ha az előbbiből kilúgozzák az 
utóbbit, az talán mutogatnivalónak még elmegy, 
ám a célt távolról sem éri el. Nem esemény lesz, 
csak felhajtás. Egy kis virtigli dínomdánom, sült 
kolbásszal és kürtőskaláccsal. ”5

Az EKF így vagy úgy, de mindenképpen 
megzavarja az önnön nagyságától félájult tüke- 
birodalom nyugalmát. Ha nem most, amikor 
még van lehetőség felzárkózni, tanulni, valódi 
nagyságra törni, akkor majd 2010-ben, a kudarc 
keserű poharát fenékig ürítve. Csak a városon 
múlik, hogy melyik forgatókönyvet választja: 
valóban felkészül a próbatételre, vagy elkezd 
úgyis Pécs a világ közepe feliratú pólókat gyár
tatni valamelyik önkormányzat-közeli vállal
kozással. Meg talán füldugókat is, hogy se 
gyanús jöttmentek, se helybeli okoskodók 
hangja ne zavarja az obiigát esti borozgatás 
„fővárosi” idilljét. ■

1 Gerle János: Nagy ívű pályázat, érdemtelen elle
hetetlenülés. ECHO 2006/3. P-8.

2 Borsos Roland: Európa szellemfővárosa. Magyar Hírlap, 
2006. november 28.

3 Magyar Narancs, 2006. november 9.
4 Fórum Pécs művészeti intézményeiről. ECHO 2006/1. p.11.
5 Népszabadság, 2006. augusztus 21.
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Kandinszkij és Mondrian
Fikciók és funkciók, avagy játék a szavakkal

Nem hiszem, hogy mindenről tudnom kell. 
Vannak titkok természetesen. De, hogy az 
ország legnagyobb egyetemének, egyetlen vidé
ki művészeti karának művészettörténeti tan
székvezetője ne lenne tájékozottsággal a 
kulturális főváros programok bizonyos, szak
májába vágó mozzanatairól, az több mint 
furcsa. Pedig ez a helyzet. Az európai 
versenyképességünket megalapozni szándékozó 
építészeti beruházások kétségtelenül látványos 
eredményekkel kecsegtető felsorolása mellett 
cikkek, felszólalások, ajánlások és értekezletek 
nemigen hozzák ma szóba, hogy melyek 
lesznek majd azok az események, amelyek — 
mint a kultúra életének nem mindennapi, vagyis 
európai fővárosi rangú bekövetkezései — a 
múlttól eltérő tartalmat adnak ennek az idő
szaknak. Minden bizonnyal vannak ezek között 
könyvek, regények és tanulmányok, 
tudományos művek, hiszen a felkészülési 
időszak esztendeinek programjai sorban ezt 
elengedhetetlennek tűntetik fel. Nem tudom.
Én sem tudom. A 2006-os „Örökség éve”, a 
2007-es „Tanítás és tanulás éve”, a 2008-as 
a „Környezet- és egészségkultúra-...”, a 2009-es 
a „Vallási kultúra éve” elképzelhetetlenek 
nagyszabású könyvkiadási programok nélkül. 
Sokasodnak tehát valószínűleg az aláírt 
szerződések és készülnek a város 2010-es nagy 
kapunyitására az európai nyelvekre átültetett 
aktuális szemlék, még akkor is, ha pillanatnyi
lag az elvben közvetlenül érdekelt lehetséges 
szerzők erről keveset tudnak. Konrád György 
neve ismert, könyvet ír a városról. Megbízták.

Kiállításrészlet a Martyn Múzeumból

Lehet, hogy dráma is foglalkozik majd a 
várossal, színpadi mű, balett, meglehet, hogy 
zene-, kórusművek is születnek és az is, hogy a 
város idegenforgalmi iparának talapzatát jelentő 
múzeumi gyűjtemények, levéltár és könyvtárak 
alól sem fogják kihúzni végleg a szőnyeget a 
tudásközpontra figyelés elszántságában. Az EKF 
szerencsés felszólítást fogalmaz meg avval 
kapcsolatban, hogy miképpen is lehetne okulás 
és élményszerzés céljával széleskörűen bevonni 
a városlakó új nemzedékeket a program ter
vezési folyamatába. Ötletpályázat indult, amely
nek eredményeként a gondolatgazdag és tettre 
kész városlakó jóvoltából hallani, nézni, látni is 
lehetett „csuda dolgokat”.

És valószínűleg elkezdődött már azoknak a 
komplex, modern szellemű kiállítási programok
nak az előkészítése is, amelyek a város és 
Európa tényleges „találkozásait”, azonosságait 
és különbségeit mintegy kulturális csúcspon
tokként jeleníthetik meg. Velünk vagy 
nélkülünk, ez akár közömbös is lehet, lényeg 
az, hogy elindult valami. Ha elindult. Tőlünk 
ugyan nem kértek terveket, én ugyan nem 
voltam eddig semmilyen tanácsban, senkivel 
az előkészítés során felvillant felelősök közül 
ezekről a dolgokról nem kellett beszélnem.
Két éve, egy sikeres tervpályázat befejező 
aktusaként mutathattam be a nagyközönségnek 
az akkor még szép reményekkel kecsegtető 
Művészeti Kar új campusának Petényi Margit- 
féle terveit, amiről tudni való, hogy nincs rá 
pénz, nem valósítható meg. Kidobtunk az 
ablakon közel húszmilliót. Most az egyetemi

oktatás és kutatás, a kultúra integratív folya
matainak szempontjából életveszélyes bizonyta
lanságokkal telített Zsolnay negyed adja a 
kérdés művészeti felsőoktatással kapcsolatos 
részének megoldására (elodázására?) az ürü
gyet.

Mindettől függetlenül még tűnődhetünk 
azon, hogy az európai Pécs mi mindennel 
közvetítheti történeti és kulturális erede
tiségének viszonylagos ismeretlenségben 
rejtőző tényeit. Játszhatunk a gondolatokkal, 
amelyek alkalmakat és rátermettséget sejtetnek, 
méricskélhetjük szabadon a tereket és az időt, 
amelyben szívünk teljesületlen vágyai éppúgy 
elférnek, mint a fikciók és a kőkemény 
funkciók. Magam nem tehetek erről, néha mély 
kétkedéssel, majd közvetlenül azután furcsa 
lelkesültséggel vagyok folytonosan közelében 
az esélyek és feladatok ezen körének, és mert 
a közegben, ahol inkább megfordulok, nem 
érzékelem nyomát a készülődésnek, furcsa 
feszengés vesz erőt rajtam. A személyes 
képzelőerő és innovációs készségek, valamint 
a közösségi készülődés közötti nagy távolság 
és frekvenciakülönbség nekem drámai kifejtetet 
sejtet. Ami persze nagy valószínűséggel közöm
bös semmitmondásban fog testet ölteni. Senki 
nem tagadhatja le, hogy az Európai Kulturális 
Fővárosok megvalósított programjai között 
voltak észrevehetetlenek, súlytalanok, helyi 
érdekű ujjgyakorlatok. Tudom, hogy egy 
valamirevaló társadalomtudományi, vagy éppen 
művészettörténeti kutatás mennyi időt vesz 
igénybe, tudom, hogy ezeknek a kutatásoknak
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Pécsett?
az összehangolása mennyi pénzt, milyen inten
zitású szervezőmunkát követel stb. Nincsenek, 
csak baljós jelek azon a horizonton, ahol szá
mos startzászlónak kellene most fellebbennie. 
Érzem tehát az idejét a kezdésnek. De érzem 
idejét a zavarnak, a nyugtalanságnak is. Nincs 
mese, erős és sürgős döntések szükségesek. 
Érzem idejét a döntéseknek. És ha ezeket nem 
lehet megtenni, a döntésképtelenség okának 
megismerésétől aligha szabadna megfosztani 
a várost, amely soha nem látott számosságú 
érdeklődést tanúsít ebben a tárgyban és alkot 
cselekvőképes frontot. Becsületes lelkesült- 
séggel tesz félre előítéletet és bármely meg
fontolást a város minőségi megújulását ígérő 
programmal szemben. A helyzet azonban az, 
hogy a majdnem felelőtlen önkényű játszadozá
sok „szabadsága” jut csak a versenyképességet 
és annak fejlesztését nem „fesztávban és 
kubatúrában” megfogalmazó szakembereknek.

Patartics Zorán elemezte az Echóban 
(Pécsiségünk építészeti jelene — építészeti 
jelenünk pécsisége, 1998. március) azt a jel
legzetes minőséget, ami a lokális és nemzetközi 
törekvések érvényesülésének következtében 
létrejöhetett e helyt. Az Andrásfalvy Bertalan 
által több helyen és alkalommal kifejtett 
javaslat Pécsnek és térségének eredeti 
minőségét többek között a magyar és 
nemzetiségi együttélésben létrejött népi 
kultúrához köti. A senki, és semmi másra nem 
jellemző eredetiség a népi művészet valamennyi 
ágában fellelhető. A zenei és tánchagyomány a 
modern korszakban is magával ragadó együtte
sek teljesítményeiben él tovább, világszerte 
elismerést szerezve nemzetünknek. Mindehhez 
érzékeny európai kapcsolódások is elképzel
hetők. Hasonló módon többször, többen, és 
más-más szinten átvizsgálták a város 
lehetőségeit, az EKF kifejezés mögé tömörödő 
gazdag bibliográfia is arra utal, hogy a dön
tések meghozatalának indukciós alapja egyre 
megbízhatóbb.

A magam szómágiái közé tartozik a halvány 
magyar színezékekkel rendelkező erős nemzet
közi csoportosulások nevének emlegetése, 
a nevek tartalmát képező részfolyamatok 
alakulásának rendszeres számbavétele. Annak 
a megfigyelése, hogy az értékek összegzésének 
földgolyó méretű műveleteiben mint olvad el, 
vagy éppenséggel erősödik fel egy-egy nemzeti 
érdekből is értékelhető mozzanat. Amely 
érdeknek a tudatosítása az érték karban
tartására irányuló szándék kifejeződése is 
lehetne.

Felvetődött egyebek mellett a magyar 
aktivizmus és nemzetközi kapcsolatainak, a 
Nyolcak művészcsoport európai eszményeinek 
szembesítése az irányzatok elsődleges forrá
saival. Többen beszélnek a Bauhaus pécsi 
illetőségű tagjainak szentelt kiállításról is. 
Jómagam, aki 1972-73-ban dolgoztam az akkor 
még nyugat-berlini Bauhaus Archív bán, tudom, 
hogy önmagában a berlini gyűjtemény alapján 
a kiállítást megrendezni lehetetlen. Igénybe kell 
tehát venni egy sor európai és amerikai múzeu
mot, azok kutatóit. Nyilván van valahol erre is

valamely pályázat alapját képező forgatókönyv, 
javaslat, forintban kifejezett önrész.

És akkor hadd játszadozzam tovább a 
szavakkal. Amikor ezeket a sorokat írom, napra 
is egyezően éppen hetvenhat éve, 1931. február 
15-én alakult meg a XX. századi Európa egyik 
legkülönösebb művészeti csoportja, az 
Abstraction-Création. 1936-ig igen aktív kiál
lítási, művészetelméleti és kiadói tevékenység 
jellemezte. Martyn Ferenc (1899, Kaposvár -  
1986, Pécs) — akinek monografikus múzeumi 
kiállítása néhány éve megszűnt, így néhány 
képe és szobra most a Modern Magyar Képtár 
földszintjén látható — ennek a művészcsoport
nak volt a tagja másfél évtizedig. Párizsban. 
Csak nagy vonalakban, de felsorolom azokat a 
művészeket, akikkel Martyn Ferenc együtt volt. 
Akik — vele — akár Pécsett is mutatkozhatná
nak. Hátborzongatóan tökéletes lista:

Etienne BEÖTHY (Jászapáti, 1897. szept. 2 -  
Párizs, 1962. febr. 6.), Hans ARP (1886-1966), 
Max BILL (1908-1994), Alexander CALDER 
(1898-1976), Albert GLEIZES (1881-1953), Vaszi- 
lij KANDINSZKI (1866-1944), Frantisek KUPKA 
(1871-1957), MOHOLY NAGY László (Bácsborsód, 
1895-Chicago, 1946), Piet MONDRIAN (1872- 
1944), Antoine PEVSNER (1844-1962), Vladistav 
STRZEMINSKI (1893-1952), Sophie TAEUBER-ARP 
(1889-1943), Théo van DOESBURG (1883-1931), 
George VANTONGERLOO (1886-1965), Friedrich 
VORDEMBERG-GILDEWART (1899-1962), Sonia 
DELAUNAY-TERK (1885-1979), César DOMELA 
(1900-1992), Hans ÉRNI (1909), Hans FISCHLI 
(1909-1989), Frantisek FOLTYN (1891-1976), Jean 
GORIN (1899-1981), Jean HÉLION (1904-1987),

Théo KERG (1909-1993), Fausto MELOTTI 
(1901-1986), Taro OKAMOTO (1911-1996), Mauro 
REGIANNI (1897-1980), Hans Rudolf SCHIESS 
(1904-1978), Michel SEUPHOR (1901-1999), 
Henryk STAZEWSKI (1894-1988), Luigi VERONESI 
(1908-1998), Paule VEZELAY (1893-1984), Jean 
VILLERI (1902-1982 ), Gérard VULLIAMY
(1909-1992) stb.

Ezek a művészek valamennyien az 
egyetemes vizuális kultúrát távlatosan 
meghatározó nemzedéknek a tagjai. Martyn 
Ferenc a maga tevékenységében pedig eredeti 
minőségekkel járult a csoport általános törekvé
seihez. Martyn Ferencet és a személyéhez 
tapadó „kifejleteket” nem ismeri a világ. Azért 
nem, mert Martyn életműve gyakorlatilag teljes 
egészében Pécsett, illetve egy-két hazai 
gyűjteményben van. Műkereskedelmi forgalom
ban nem szerepelnek a munkái. Pedig hatal
mas, de lefojtott kapacitás a Martyn-oeuvre.
A kritikus Kállai Ernő — elsősorban Martyn 
nyomán — számos írásában közvetítette és 
gondolta tovább az Abstraction-Création 
indítványait. Magyarországon az Európai Iskola, 
a Galéria a Négy Világtájhoz a maga rövid élete 
alatt izgalmas továbbfejlesztését és speciális 
színezetű kiterjesztését jelentette az európai 
absztrakciónak. Nem játszhatnánk el mi is a 
gondolattal, hogy az európai és magyar 
művészeti progressziónak egyik emlékezetes 
periódusát egy páratlanul nagy kiállítással, egy 
páratlanul eredeti kutatással és ennek ered
ményeként egy világszerte piacképes könyvvel 
Pécsett fel tudnánk idézni? ■
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Két figura



Pécs és peremterületei
I. rész: Kölcsönhatások

Az elmúlt húsz évben alapjaiban változtak meg Magyarországon az ideálisnak tekintett 
lakóformával szembeni társadalmi elvárások. Függetlenül gazdasági folyamatoktól 
vagy a személyes boldogulás körülményeitől, az elérhető ideális lakóegységet a ker
tes családi ház testesíti meg. A társadalmi normák átalakulásai a Pécs környéki tele
pülések életében is alapvető változásokat hoztak. Pellérd, Mólom, Keszii, Pogány, Ko- 
zármisleny jelentős változásokon megy keresztül. Ha készültek volna Pécs és a környe
ző települések egymáshoz kapcsolódó viszonyát vizsgáló mentális térképek az elmúlt 
évtizedekben, akkor azokon is észlelhetnénk a változások jeleit. A térképek jeleznék a 
pécsi polgárok és a települések lakóinak egymáshoz fűződő viszonyában tapasztalha
tó változásokat. Ugyanennek a topográfiai képnek egy sokkal egzaktabb látványával 
szembesülhetünk, ha felmegyünk a Mecsek déli oldalán valamelyik magaslatra vagy 
a TV-torony teraszáról tekintünk körbe. Láthatjuk, amint a város környezetében elren
deződő falvak települési szövete kitüremkedik eddig megszokott kontúrjából. Ha a vá
rossal egy rendszerben szemléljük a látványt, akkor úgy tűnhet, mintha ez a szövet ki- 
töíteni igyekezne a teret. Ha csupán a város tere felöl szemléljük, akkor úgy tűnik, 
mintha a város szétterülését látnánk. A megfigyelt morfológiai átalakulás azt a folya
matot jelzi, amit a posztindusztriális városok egyik — gyakran kórossá váló — jelleg
zetes szerkezetátalakulási folyamatának, szuburbanizációnak neveznek. A szuburbani- 
záció a lakosság, elsősorban a jobb módú népesség, majd a munkahelyek, szolgálta
tások városhatáron túli területekre való kiköltözését jelenti.

A jelenség tendenciózusságát tekintve nem 
lennénk eléggé körültekintők, ha csupán azt 
állapítanánk meg, hogy az emberek azon egy
szerű okból választják lakóhelyül ezeket a 
településeket, mert falun lakni nyilvánvalóan 
sokkal jobb, mint városban, és ezek az 
emberek most végre megtehetik, hogy álmaikat 
valóra váltsák. Ha nem elégedünk meg ezzel a 
magyarázattal, akkor talán azt a kérdést kellene 
feltenni, mi az oka annak, hogy a város már 
nem tud olyan előnyöket szolgáltatni, ami miatt 
érdemes lenne lakóhelynek is választani. Mert 
az nem kétséges, hogy a kiköltözők munka
helyi, családi közössége és élettere továbbra is 
a városhoz kötődik, miközben lakóhelyi 
közössége egy teljesen más normák alapján 
működő közegbe helyezi el őket. A 
városkörnyékére költözők elsősorban magasabb 
színvonalú környezeti feltételeket keresnek, és 
nem új társadalmi közeget. Tehát, a jelenségek 
kapcsán azt kérdezzük: Mi az, ami a városban 
nem működik, ami nem látja el feladatát, és mi 
az, amit a környező településektől új feladataik 
kapcsán elvárunk? Azokat, akik úgy döntöttek, 
kiköltöznek a városból, valójában milyen okok 
vezették döntéseik meghozatalában? Valamint, 
hogy mi lett és mi lesz velük ezután? Mi lett 
volna, ha máshogy döntenek, azaz, mi lesz 
azokkal, akik itt maradtak? A kérdések ilyen 
megfogalmazásával azokra az értékáthallások
ból származó félreértésekre kívánunk utalni, 
melyek kapcsán sokan úgy tekintenek a város
ra, mint az élet teljességét biztosítani képtelen 
településfejlődési zsákutcára. Jelen írás keretei 
között nem tudunk és nem is akarunk az imént 
feltett kérdésekre kimerítő válaszokat adni, 
csupán a Pécs környéki településgyűrű 
fejlődését kísérő építészeti jelenségekről, és 
egynéhány jellemző urbanizációs folyamatról 
szeretnénk szót ejteni. A probléma szerteágazó 
összetettsége miatt két részre bontva fogjuk 
közreadni az erről szóló elemzést.

A városkörnyéki települések építészeti jelen
ségeinek értelmezésekor kiderült, hogy a városi
asodás korunkat jellemző folyamatainak 
értékelése fontos szempontokkal egészítheti 
ki az épületek kritikai elemzését. A most közre 
adott írás, a konkrét építészeti elemzés előtt, 
először egy tágabb rendszert, Pécs agglomerá
ciós környezetét, város-régióját fogja szemügyre 
venni. Néhány kitérő kapcsán a várostervezés 
gyakorlati szempontjai alapján vizsgáljuk meg 
a pécsi városrégió urbanizációs átalakulásának 
jellegzetességeit. A következő számban közlésre 
kerülő írás a pécsi városmag körül kialakult 
településgyűrű központjaiban újabban megje
lent friss építészeti jelenségek közül mutat be 
néhányat.

Pécs városrégiója
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A város, a mag kockázatai

Az 1980-as évek óta a világ városait jellemző 
urbanizációs folyamatok átrendeződéséről szá
molnak be a várost kutató tudományos 
elemzések. A jelenségek hátterében ökonómiai, 
társadalmi átalakulások zajlanak. Tanúi 
lehetünk, ahogyan ezek a folyamatok alapjaiban 
változtatják meg a várost leíró elméleteket, a 
város térbeli beavatkozásának módszerét és 
eszközrendszerét, de a társadalmi tér működési 
szabályait is. Pécs város urbanizációs folya
mataiban ugyanolyan tipikusan megmutatkoz
nak az ezredvég általánosan megfigyelhető 
városfejlődési jelenségei, mint bármely más 
európai városban. Például a bányák bezárásával 
együtt számos hagyományos iparág jelenléte is 
megszűnt, és ezzel egy időben megjelentek a 
világon mindenhol megfigyelhető urbanizációs 
jelenségek: a város szélére telepített bevásár
lóközpontok egymás mellé sorolt boxai; a 
közlekedési rendszer telítődése; a szuburbani- 
záció jelei, a városi terek pusztulása. Ezzel 
egyidőben tapasztalhatjuk az önkormányzati
közösségi célú erőfeszítések kihátrálását a 
városfejlesztés területéről. Mindeközben a 
modern városépítés elvei alapján övezeti 
besorolásokkal szabályozott térbeli és esztétikai 
rend átadja helyét a piaci alapon szétosztott 
fejlesztési jogok városalakító egyeduralmának.
A városmag és gyűrűje közti viszony átfor
málódása csak egy a sok átrendeződési folya
mat közül.

A ’8o-as években nagyszabású kutatások 
folytak Európában a városok, városi régiók 
fejlődésével kapcsolatban.' Az eredmények azt 
jelezték, hogy tovább érvényesül a nagyvárosi 
régiók elsőbbsége az országok népességi és 
munkahelyi növekedésében, és a világméretben 
tevékenykedő vállalatok működésük terepét 
továbbra is a nagy agglomerációkban találják 
meg. Arra is fény derült, hogy a városok és 
városi régiók elmúlt évtizedekben lezajlott át
alakulásaiban szabályszerűségek jelentkeznek.
A nagyvárosi régiók meghatározott fejlődési 
lépcsőkön haladnak keresztül. Ugyanakkor 
fontos következtetése ezeknek a vizsgálatok
nak, hogy a lépcsőfokok stádiumai nem kerül
hetők meg. A fejlődés fokozataiban az urbani
záció, szuburbanizáció, dezurbanizáció, reurba- 
nizáció törvényszerű sorrendisége állapítható 
meg.2

Két folyamat értékelése és megkülön
böztetése érdemel jelen esetben kiemelt figyel
met: a szuburbanizáció és a dezurbanizáció.

A dezurbanizáció a szuburbanizáció folyamatá
nak felgyorsulásával bekövetkező állapot, 
amikor a várost elhagyó lakók helyén a város 
funkcionális terei üresen maradnak, miközben 
a magtól távolabb új lakóhelyi, munkahelyi és 
szolgáltató koncentrációk jelennek meg, és a 
város a régiójával együtt a relatív népesség
vesztés állapotába kerül. Ezeknek a 
kistérségeknek a fejlődése elkerülhetetlenül 
összeforr a nagyváros sorsának alakulásával.
Az agglomeráció monofunkcionális alvóvárosai 
többpólusú multifunkcionális urbanizálódó 
terekké alakulnak át. Többé már nem csak az 
ipari város munkaerőigényének forrásai csupán, 
hanem maguk is erőforrásokat vonhatnak el a 
magtól — kapcsolatuk szorosan összefüggő és 
együttmozduló rendszert hoz létre.

Budapesten a kilencvenes években már 
tapasztalható volt a szuburbanizációs folyamat 
felgyorsulása: az új munkahelyek és kereskedel
mi központok gyors ütemű „zöldmezős” 
kitelepülése a városhatáron túlra, és ezzel 
együtt a régi iparterületek kiürülése, a belváros 
gyors népességvesztése. A tendenciák vizs
gálatai azt jelezték, hogy a „nyugatias típusú” 
változások a magyar városok agglomeráció
jában is érvényesülnek.3 A kutatási eredmények 
arra hívták fel a figyelmet, hogy már nem csak 
az új piacgazdaság sikeres szereplői költöznek 
ki a városon kívülre, hanem a kevésbé 
jómódúak is. Ők jellemzően a pesti oldal 
agglomerációs településeit választják, és sok
szor felélik az ott befektetett vagyont, azaz nem

sikerül gazdaságilag is megvetni a lábukat.
A meglepetést pedig az szolgáltatta, hogy 
helyükre nem a legszegényebbek költöznek, 
hanem az elköltözőknél kevésbé tehetősek. 
Tehát, a kiköltözések közvetlen szegregációs 
hatása nem nyert bizonyítást.

Ahogyan a budapesti megfigyelések is 
mutatták, megváltozott a kiköltözések iránya 
és a résztvevők társadalmi összetétele is. Míg 
Budapesten a legkeresettebbek a budai oldal 
jobb környezetű települései lettek, amelyekbe 
főként a magasabb státusú, jobb módú 
népesség költözik ki, addig Pécsett a Mecsek- 
oldal felel meg ennek a szerepnek. Pécsett is 
több jele van annak, hogy a kevésbé tehetősek 
is „megmozdulnak”. Eladják a drágán fenn
tartható városi lakásukat, s főként a várostól 
délre eső közelebbi agglomerációs 
településeken vásárolnak házat vagy telket, és 
ott építkeznek. Ezt látszik igazolni az a kínálati 
telekosztási-politika, amelyet például Keszüben 
alkalmaztak. A termőföldeken igen kicsi családi 
házas építési telkeket osztottak úgy, hogy az új 
településrész telepszerű kialakítása nem 
szervesül az anyatelepülés szövetéhez, csak 
annak nyúlványaként jelenik meg. Ezáltal a 
telekosztás szinte a végtelenségig folytatható, 
mint ahogyan történik például Érd vagy 
Kozármisleny esetében is. Ennek következtében 
létrejön egy kis beépítési sűrűségű kertvárosi, 
központi hangsúlyok nélküli településhalmaz.
Az itt élő lakosság nagy része a városi 
középrétegekből kerül ki, melyek életformáját

Pécs, Hársfa lakópark Keszü, régi falurész
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továbbra is városhoz kötött családi és munka
helyi kapcsolatok jellemzik. Az így kialakuló 
lakóhelyi közösség kapcsolatrendszere egészen 
más szerveződési formákat mutat, minba hely- 
belieké, melyektől sok esetben fizikailag is 
elkülönülnek ezek a telepszerű sejtek.

A jómódú rétegek Mecsek-oldali „belső 
kiköltözése” már a 8o-as években megindult, 
melyet a kis beépítési sűrűségek előírásai és az 
infrastrukturális fejlesztések hiánya nehezített. 
Az új városrendezési tervek a Mecsek-oldali 
területeken ma már nagyobb beépítési sűrűség 
elérését teszik lehetővé és néhány helyen 
közműfejlesztésre is sor került. Ennek 
következtében a hegyoldal bizonyos részein 
lehetőség nyílt társasház építésére, amely meg
nyithatja az utat a kevésbé tehetősek számára 
is. Azonban ezeken a belső területeken 
belátható időn belül nem várható komolyabb 
mértékű infrastruktúra bővítés (különösen nem 
útszélesítés). A környék szabályozásának ilyen 
irányú megváltoztatása komoly aggályokat 
ébreszt a hegyoldal értékes tájképi és ter
mészeti értékének növekvő fenyegetettsége 
miatt.

A budapesti fejlődés negatív jelenségeinek 
okait vizsgálva felmerült, hogy a helyzet 
kialakulásáért — több tényező együttes közre- 
játszása mellett — az elhibázott lakáspolitika is 
komolyan felelőssé tehető. Az 1990-es években 
kormányzati szinten a lakáspolitikát csupán 
gazdasági kérdésként kezelték. Szociológiai 
felmérésekre alapozva a kereslet felől 
értelmezték a lakáspolitikát, és a kertes házas 
beépítést jelölték meg, mint ösztönzendő 
beépítési típust. A fejlesztési koncepciók a 
városszéli gyümölcsösök, kiskertek beépítését 
szorgalmazták Budapesten, és elvetették a 
városon belüli lakásépítés ösztönzését. Hasonló 
szellemben a 80-as évek végétől a 6-os út nyu
gati kivezető szakasza feletti lankákon történt 
nagyszabású kertes, családi házas lakóövezeti 
parcellázás Pécsett. Érdemes hangsúlyozni, 
hogy Pécsett jóval több lehetőség rejlik a belső 
városi területek lakóövezeti felhasználásában, 
mint ami napjaink terület-felhasználási gyakor
latát jellemzi.4 Azonban a városi lakás- 
gazdálkodás optimalizálásához sem a társas
ház-, sem a lakóparképítés jelenlegi piaci 
gyakorlata nem tud megfelelő formát biztosí
tani. Sőt, a tőke ilyen irányú aktivitása és 
spekulatív működése a városépítészeti prob
lémák megoldását nehezíti: az igényességet 
nélkülöző tervezési és kivitelezési gyakor
latukkal máris gyógyíthatatlan sebeket ejtettek 
a város építészeti arculatán; ugyanakkor a

városi területek eddig elmaradt egységes szem
léletű fejlesztését alaposan megnehezítik majd, 
ha egyszer arra sor kerül.

Budapesten a szuburbanizációs okok között 
szerepel a közepes és a magasabb igényeket 
kielégítő lakások kínálati hiánya. Erre a felis
merésre támaszkodva, az új fejlesztési koncep
ció Budapest északi felén, a Duna mindkét 
partja mentén szorgalmaz nagyobb sűrűségű 
és jobb életkörülményeket biztosító lakás
építéseket.

Látszólag Pécs városfejlesztési koncepciói 
nem tekintik a kiköltözést a városra veszélyes 
folyamatnak, amellyel szemben többek között 
a lakásépítés vagy a területgazdálkodás poli
tikájában komolyabb erőfeszítéseket kellene 
tenni. Kevés jel utal arra, hogy a város hajlandó 
lenne egy aktívabb és átgondoltabb, nagyobb 
kezdeményezőkészséget felmutató várospoli
tikával szerepet vállalni a városi tér makrofolya- 
matainak szabályozásában. Az Európa Kulturális 
Fővárosa címhez kapcsolódó kultúra-alapú 
városfejlesztés koncepciója pozitív folyamatnak 
tekinthető, viszont egyelőre semmilyen garancia 
nem mutatkozik arra, hogy az elvégzett 
fejlesztések egy átgondolt, tudatos és a jövő 
strukturális változásait megalapozó tervezési 
munka eredményeképpen szülessenek meg.

A város, a mag jövőjének kockázati 
tényezőit mérlegelve a legfontosabb kérdés az, 
hogy ezeknek az új mozgásoknak mekkora a 
sebessége, mikor válik, illetve mikortól 
tekinthető a szuburbanizációs folyamat a város
régió szempontjából károsnak. Érdemes szem 
előtt tartani Budapest példáját, amely azt 
mutatja, hogy a késlekedés, az értékáthallások 
nyomán rosszul értelmezett diagnózisok 
mennyire komoly következménnyel járhatnak.

A pécsi helyzet természetesen korántsem 
azonos a budapestivel, azonban a folyamatok 
törvényszerűségei miatt kiemelt figyelmet 
érdemel Budapest. Többek között jelentős 
különbség, hogy Pécs gazdasági fejlődése lelas
sult, leépülő folyamatok érvényesülnek. 
Mindezek lassíthatnák is a szuburbanizációs 
jelenségeket. Mégsem ezt tapasztaljuk, hanem 
azt látjuk, hogy a város működési zavaraihoz 
újabb problémákkal járul hozzá. A város 
működését és urbánus karakterét fenyegető 
veszélyekre utaló jelek könnyen felismerhetők. 
Az elhagyott, lepusztuló régi és a növekvő új 
elemek együttes jelenlétét már megfigyelhetjük. 
Az elvándorlás a kiköltözési folyamattal együtt 
folyamatos lélekszám csökkenést eredményez 
a városban, amely egyértelműen súlyos és 
összetett strukturális problémákra utal.

Amennyiben a jelenlegi diagnózisok hátterében 
álló folyamatokban nem következik be változás, 
biztosan számolni kell a szuburbanizáció és az 
elvándorlás felgyorsulásával.

Az agglomeráció, a gyűrű érdekei

Az új urbanizációs folyamatok kihívásait a 
város, azaz a mag után az agglomeráció, azaz 
a gyűrű szemszögéből fogjuk most szemügyre 
venni. A teljesség igénye nélkül megemlítünk 
néhány szempontot az agglomerációs 
települések új szerepkörükből fakadó feladatai 
kapcsán, valamint a települési rendszer opti
mális alakíthatósága tekintetében. 
Természetesen továbbra is a makroökológiai 
folyamatok szintjén vizsgáljuk az urbanizációs 
folyamatokat.

Ha azokat a körülményeket értékeljük, ame
lyeket jelenleg a város környéki települések 
kínálnak a kiköltözők számára, akkor azt kell 
megállapítsuk, hogy a siker csak látszólagos, és 
talán a város, a mag jelenlegi képességeinek 
alacsony színvonalával magyarázható. 
Kozármisleny sok szempontból példaértékűen 
testesíti meg az itt tárgyalt jelenségek 
lefolyását. Az eredeti településszerkezet hét 
szétszóródó központ körül alakult ki a szőlőhe
gyek és a kozári tó környékén. Ehhez csatlakoz
tak a 60-as, a 70-es, a 80-as és a legutóbbi 
évtizedek lakóövezeti telekosztásai. Minden 
fejlesztés, a maga módján, valamilyen éppen 
aktuálisan kamatoztatható előny kihasználását 
célozta meg, és igazából sosem állt össze egy 
átfogó koncepcióvá. A nagy területen szét
szóródó településrészek nehezen szerveződnek 
egységes települési szerkezetbe. Ma számos 
hátrány származtatható mindebből, amikor a 
falu az alapvetően szükséges infrastrukturális 
fejlesztéseken túl jutva, az életminőség javítását 
szolgáló közintézményi és szociális szolgáltatá
sok fejlesztését végzi. A településszerkezet 
széteső részei között nehezen teremthető meg 
egy közösség klasszikus nyilvánosságformáinak 
létrejöttét biztosító fizikai/építészeti keret: 
azok a színterek, ahol a helyi közösség napi 
tevékenységei során lehetőséget kap önmaga 
és vágyai megjelenítésére, kapcsolatok 
létesítésére, közös tevékenységre. Nehezen 
alakíthatók ki, és nehezen helyezhetők el a falu 
valódi központját vagy a szolgáltatást biztosító 
terek és középületek, jó példa ennek 
illusztrálására az új városháza és a református
templom nem problémamentes helyválasztása 
Kozármislenyben. (Részletesebben a következő 
számban fogunk erről szót ejteni.)

Pécs, Újpatacsi társasházak Kozármisleny Pécs urbanizációs látképével
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Keszü esetében szélsőségesebb jelensé
gekre találhatunk példát. Az új településrész 
telekosztásai elaprózott parcellákat hoztak létre, 
melyet a megengedett beépítési százaléknak 
megfelelő épülettestek teljesen elnyomnak. 
Keszü ezzel a telekosztási politikával tudta 
telekárait versenyképes szinten tartani a 90-es 
évek végén. A lakók saját zöldfelületeik 
kialakítására csak a szomszédépület aránytala
nul magasra emelkedő házfalainak árnyékában 
kapnak lehetőséget. A falu késlekedett az 
alapvető és szükséges infrastruktúra kiépítésé
vel is. Az életminőség javítása egyelőre szóba 
sem kerül, a telekosztás pedig folytatható. 
Alacsonyabb jövedelmű rétegek jelennek meg 
a telektulajdonosok között, mint Kozármisleny 
hasonló helyzetű területein. Számos további 
kétely merül fel a keszüi szuburbanizáció kap
csán: például, hogy képes lesz-e egyáltalán a 
település közösségét ellátni az alapvető szolgál
tatásokkal, és biztosíthatják-e a magas 
lakókörnyezeti minőséget, mely jelenleg az 
egyetlen megcélozható előnyük. Avagy mind
ezek elmaradásával csökken a hely vonzereje, 
amely az ingatlanárak eséséhez vezethet, veszé
lyeztetve ezzel az odaköltözők egyetlen 
komolyabb tőkebefektetését.

Ezek a jelenségek ma még csupán túlzó fel
tevéseknek tekinthetők. Azonban érdemes a 
jövőt távlati perspektívái alapján szemlélni.
Nem nehéz belátni, hogy ha az érdekek megfo
galmazásakor nem sikerül értékek mellett 
elköteleződni, akkor a nagyobb önkormányzati 
bevételek biztosításához hamarosan nem lesz 
elegendő az újabb termőterületek apró parcel
lákra osztása. Könnyen belátható, hogy elkerül
hetetlen lesz hosszú távú tervekben, értékek 
alapján meghatározni azokat a feltételrendsze
reket, melyek biztosítják a település 
életképességét. A településeknek a várossal 
szorosabbra fonódó kapcsolatában nem lehet 
más cél, mint egy magasabb minőségű helyi 
lakókörnyezet kialakítása, amely képes megter
melni azokat az előnyöket, melyek biztosítják 
a települések vonzerejét a várossal szemben.

Mindezek az elvárások csak nagyon gondos 
és körültekintő tervezéssel teljesíthetők. Az első 
feladat mindenekelőtt a saját funkcionális 
karakter reális megfogalmazása kell legyen.
Majd ezt követően ki kell dolgozni azokat az 
eszközrendszereket, melyek képesek a célok 
elérését garantálni. Gazdasági realitások 
tükrében szigorú környezetelvű normatív szabá
lyozásra van szükség. Mind a telkekre, mind a 
közterületekre vonatkozóan. Átgondolt 
építészeti, városépítészeti szempontok figyelem

bevételével meghatározott beépítési sűrűség, 
telepítési szabályzók és városszerkezeti tervek 
biztosíthatják mindezeket. Lakó- és munkahelyi 
területeken egyaránt gondosan kell 
meghatározni az elegendő zöldfelület, utak, 
utcák igényes kialakítását. Mindennek hatékony 
működéséhez biztosítani kell a jogi, szakmai 
szabályozás hátterét. Talán így megteremthető 
az a települési környezet, amely képes létre
hozni a magas lakókörnyezeti minőséget, a 
szuburbánus települések legfontosabb előnyét 
a várossal szemben.

Nem nehéz belátni, hogy a városnak és 
környezetének szorosabbra vont rendszerében 
a meginduló fejlesztések kapcsán számos érdek 
és érték kerülhet szembe egymással. A rend
szerváltás után megerősödött helyi autonómiák 
pozícióikat egyfajta versenyhelyzetben 
meghatározva, könnyen találják magukat 
egymással szemben — például egy regionális 
szennyvíztisztító vagy hulladéktároló elhelyezési 
vitái kapcsán. Nem utolsósorban egy-egy 
környezetvédelmi szempont figyelmen kívül 
hagyásával egy nagyobb közösség, akár egy 
ország érdekeit is sérthetik öncélú fejleszté
seikkel. A regionális fejlesztések kontrollálása 
kapcsán előtérbe kerülő érdekek és értékek 
konfliktusainak kezelésében különböző gyakor
latok és szemléletek érvényesülnek Európában. 
Magyarországon az 1996. évi területfejlesztési 
törvény rendelkezik arról, hogy az érintett 
települések kötelesek a nagyobb léptékű terü
letrendezési tervek döntéseit beépíteni saját 
fejlesztési és rendezési terveikbe. De ehhez 
léteznie kellene erős regionális hatáskörű terv- 
dokumentumoknak, amelyek tartalmazzák a 
térség fejlesztésének térbeli és időbeni prefe
renciáit. A folyamatok befolyásolásához szük
ségszerűen léteznie kellene megfelelő támo
gatási rendszernek, amely képes a regionális 
terv elhatározásait követő települések 
motiválására.

Ellenkező esetben a budapesti agglomeráció 
fejlődési problémáihoz hasonló gondok megje
lenésére lehet számítani az ország más nagy
városainak környezetében is. Például a 
települések összenövése, a véget nem érő 
telekosztásokkal kialakuló közösségi és 
funkcionális működést nem mutató 
alvóvárosok, és az általuk okozott környezeti 
és közlekedési problémák. A jövőt befolyásoló 
átgondolt döntések megszületésének egyik leg
nagyobb akadálya lehet az összefüggő és 
szabályozható városrégiót egységben kezelő 
szemlélet és eszközrendszer hiánya.

A jelen állapot tükrében túlzás lenne a pécsi

agglomeráció regionális szintű konfliktusainak 
felerősödéséről beszélni. De a várost 
környezetével együtt szemlélő fejlesztések 
összehangolását célzó munka megerősítésének 
biztosan eljött az ideje. Ahogyan a gazdasági 
szemléletű érdekek érvényesülésén alapuló 
szabályozási mechanizmusok keretei között 
helyet kell kapjon az értékek érvényesülése is 
— legyen az várostervezési, építészeti, ter
mészetvédelmi, lakókörnyezeti vagy városreha
bilitációs. Talán csak egy rossz beidegződésből 
fakadó gyakorlattól szabadulnánk meg, ha a 
problémák kezeléséhez nem azok látható 
jeleinek észlelésekor kezdenénk hozzá. ■

(Folytatás az Echo következő számában)

1 A kutatók arra kerestek választ, hogy a „magok” és 
„gyűrűk” (azaz: a város és agglomerációja) egymáshoz 
viszonyított növekedési trendjei hogyan alakulnak. Azt 
mérték fel, hogy a nagyvárosi régiókban a központi 
város irányából nézve, milyen törvényszerűségek szerint 
zajlik a népesség- és munkahelymegoszlás szétterülése.

2 Urbanizáción magának a városnak a növekedését értjük, 
szuburbanizáción a város környékére való kitelepülést, 
illetve a városénál határozottabb növekedését értjük, a 
dezurbanizáció azt jelzi, hogy a megelőző folyamat már 
rombolóan hat a városi struktúrákra, a reurbanizáció a 
folyamatok visszafordulását, az újra lakhatóvá tett város
ba való visszatelepülés folyamatait jelöli.

3 A leggyakrabban hallható vélekedés e folyamatok 
értékelésekor az, hogy a „jobb módúak kiköltözésükkel 
a szegényeknek adják át a helyüket”, a város elveszti a 
legjobb adófizető polgárait, s hogy mindez elkerül
hetetlenül a belső területek gyors leromlásához vezet, 
felgyorsulnak a szegregációs folyamatok. Egy reprezen
tatívnak nem számító budapesti kérdőíves felmérés arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a kiköltözési folyamatok 
bonyolultabbak annál, mint először gondolnánk.

4 Mint ahogyan azt egy korábbi városrendezési terv kimu
tatta, Pécs város közigazgatási határain belül bőven 
akadnak még tartalékok egy magasabb környezeti 
minőséget, de nagyobb beépítési sűrűséget biztosító 
lakásépítés számára. Csakhogy a város alapvető 
szerkezeti struktúrájának újraértékelése nélkül lehetetlen 
a még kihasználatlan területek feltárása. Például a város 
kelet-nyugati terjeszkedésének ellensúlyozását biztosító 
déli irányú fejlesztések csak a város aktív 
kezdeményezésével és részvételével indulhatnak el. 
jelenleg a városi gyakorlat semmilyen aktív szerepvál
lalással járó fejlesztési és rendezési feladatban nem tud 
részt vállalni. Leginkább a már sűrűbben beépített terü
letek újraszabályozásával kínál a piac számára nagyobb 
mozgásteret. A terület-felhasználás jellegét a tőke befek
tetési hajlandóságának megfelelően alakítja. Ez a szem
lélet határozza meg az elmúlt két évtized város- 
gazdálkodását. Mindez a lakásépítés vonatkozásában a 
belvárosi társasházépítés és a külső kerületek ún. lakó
park-építésének tőkéjét hozta némileg mozgásba.

Keszü, új falurész Kozármisleny legújabb telekosztása
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Terünk
A városi tér témája gyakorta tudományos igénnyel vetődik fel szemiotikában, városszociológiában, 
kulturális antropológiában, kommunikációtudományban. Az EKF egyik civil pályázata jó érzékkel ép
pen városi tereinket rendezted be a városlakóval — s remélhetőleg partnere is marad a stáb a 
nagyszámú pályázónak. Változatos ötletekből, projektből, pályázati anyagból eddig sem volt 
ugyanis hiány, érkezett számos a szervezőkhöz kéretlenül és kérésre egyaránt. Tanácskozások, 
konferenciák, lapszámok szólnak mindmáig a civil részvételről és fejezik ki a városi polgár vélemé
nyét, akinek úgy tűnhet: előbb lát napvilágot az új kiírás, mielőtt a már beérkezett javaslatokra vá
laszt kapna, s a döntési helyzetben lévők a közös ügyről szóló fórumok némelyikén is inkább csak 
tiszteletüket teszik...

Bizakodva abban, hogy a mostanra kialakult 
vezetés a civileket egyre komolyabban veszi, 
tennék egy javaslatot az Echo hasábjain. Ez a 
lap ugyanis szorgalmazza a laikus nézőpontjá
nak bekapcsolódását. Kialakíthatnánk 2010-ig 
Pécs kortárs mitológiáját annak szóvá tételével, 
hogyan érezzük magunkat városunkban — jár- 
tunkban-keltünkben kedvenc útvonalainkon. 
Ismeretünk közös és rétegzett tárgyának 
megközelítésében az empirikus-vallomásos, de 
a szakszerűen elemző szólam is artikulálódhat
na szubjektív városi útvonalunk leképezésekor. 
Leírásunk magába foglalhat némi összehason
lítást, magán- és közösségi múltat s elképzelt 
jövendőt, kirajzolva városideálunkat, hogy végül 
kedvenc terünkbe — annak megírásába — 
torkolljon.

Jómagam Pécs méltatlanul keveset 
emlegetett, beremendi vonatkozással is ren
delkező zsidótemetőjétől indulnék, amire 
Vámos Miklós Apák könyve hívja fel a figyelmet. 
Morfondíroznék azon, vajon mennyire általános, 
hogy a városiak elvesztik szülőházukat. Kísért 
rég egy vízió: a lebontott emeleti lakások 
egykor volt terének mint hiánynak, egykoron 
élettérnek hátborzongató, fájdalmas, abszurd 
volta. A levegőben üresen tátongó hely egy 
faluból érkező identitása felől irracionális 
igazán. És mit kap, mit képez magának a városi 
a szülőház folytonossága, biztonsága helyett? 
Sűrű, rétegzett mitológiájú zugokat, útvona
lakat. Kiindulhatunk a diákvárosi lét sajátossá
gaiból — milyen pécsi kollégistának lenni — és 
akár városonkénti különbözőségéből. A családi 
házak szomszédságában felépült s róluk elne
vezett Kertváros (echósítva: „kertvárosi 
Manhattan” a’la Patartics Zorán) otthonná válik 
sokak számára. A kerékpározásra oly alkalmas 
és jó levegőjű déli vég, a falusias Mólom, a 
szabad térségeiben bővelkedő Malomvölgy 
pedig mindenkinek kárpótlás, aki vizet keres és 
biciklizni szeret. A „kertvárosi sétányok” men
tén egy sanyarú sorsú fügefát méltatnék, amit, 
hogy a betörők ne mászhassanak fel rajta erké
lyükre, folyton lenyesnek a lakók, s ami mindig 
kihajt. Utam innen a (mostoha senkiföldjén át 
nyúló) másik felüljárón újra a belvárosba 
vezetne, s ha bandukolni nem is szeretek a 
Rákóczi úton, az új és szenzációs Lépcsőház 
étterem szintjeivel, programkínálatával 
lenyűgöz. Létesülnek és újralétesülnek helyek.
A megszűnt mozik és színjátszó-, koncertező 
helyek némelyike talán csak tetszhalott, 
s éppen ebben az időszakban éled fel
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Csipkerózsika-álmából. Az Apolló (a nagy- 
városias Trafikkal), az Uránia (a Kínával és a 
filmfesztivállal) már éber. Vajon mi lesz a 
Káptalan utcával s a Balokánnyal? S divatba 
jön, erőre kap tényleg a Kelet-Mecsek?

Rovom lépteimet az egyre beljebb nyomuló 
plázáktól sorvadó sétálóutcákon, szomorúan 
elhaladva a nemrég még erre panaszkodó, ám 
különben derűs, pajkos, barátságos Vén szivar 
trafikja előtt. S már itt is a Civil Közösségek 
Házának buja kertje, a titokzatos sárkányos ház, 
az izgalmas Barbakán. A gesztenyés Sétatér 
Liszt-szobráról a havihegyi Jézusra asszociálok. 
Ahhoz is felkaptatnék később — annak, aki 
nem ott él, az impozáns, füge- és mandulafás, 
sokrétű kilátást nyújtó tagolt hegyoldal extra 
szórakozás. Ám most a nem is olyan rég még 
működő abszolút belvárosi uszoda, a Nagy 
Lajos hűlt helye előtt haladok el, ahonnan a

Megyei Könyvtárra is át lehetett látni (bár nem 
ez volt a legfőbb érdeme), s már el is értem 
a kultúra létező, kies, kellemes, otthonos 
intézményébe. A Művészetek Háza régóta tartja 
magát. Ha rendeznénk egy szavazást kedvenc 
terünkről, minden bizonnyal előkelő helyen 
végezne a Jókai tér, amelyet megnyit. A poten
ciális dobogóra emberi léptéke, központi 
helyzete, vendéglátó intézményei, teraszai s 
még mindig újnak ható ruhája: utcabútorai, 
kövezete emelik e helyet. Valamint emlékezete 
— legfőként talán egy sokunknak kedves pécsi 
„Kádár-étkezde”: a Jókai-bisztró a hetvenes
nyolcvanas évekből.

A teret nehéz kikerülni; mintha a város 
szíve lenne. Lejtése és szenzációs performatív 
építményei kivarázsolták az evős-mulatós 
nyáresti Pécsből. Lehetett heverni kint a 
rögzített, testet fogadó térformákon s bent az 
ideiglenes különös várban-kilátóban, s ha 
éppen nem tűzött szembe a nap, böngészni 
napközben és a kora estében az olvasni- és lát
nivalókat, elszórakozni ötletes interaktív médi
umokkal. Estefelé zenét hallgatni, performan- 
szokat nézni. Olyanná valósult ez a hely, ami
lyen egész Pécs lehetne.

Itt lelassul a séta, a sétáló elgondolkodik, 
igyon-e egy (sokadik) sört vagy kávét a 
(sokadik) utolsó napsütéses őszi délutánon 
valamelyik elefántos teraszon. S szemlélje kicsit

Jókai tér

V. GILBERT EDIT



K U L T U R Á L I S  T E R E K

Hattyúház: Szluka Balázs és Kalmár Lajos 
gyűjteményét bemutató kiállítás-sorozat

a járókelőket. Sokáig azt sajnáltam, Pécsnek 
nincs olyan nyugalmi pontja, ahova összefutnak 
az útvonalak, s természetes találkahelye lehet 
például az egyetemistáknak. A Széchenyi tér 
ehhez monumentális. A városban szerteszét 
szórva az egyetem épületei. Az emelkedőkkel 
borított, többcentrumú Pécs nem kínál 
szabadtéri pihenőpontokat a baktatónak lépten- 
nyomon. Nem így a szökőkút-könyvtár-könyves- 
bolt-park-menza-egyetemépületek közrefogta 
Dugonics térbe futó Szeged!

De hát „a Jókai" is ilyen! Két sétálóutcát fog 
közre, ha tágan és tág értelemben is. A jogi és 
a közgazdasági kar gyalogolni szerető hallgatói 
a budai városrészből áramlanak erre fentről, 
keletről a Király utcán át, s ide futnak be végül 
a Ferencesek utcáján a lentről, nyugatról 
kígyózó, a szigeti városból eredő útvonalak 
a medikusokkal, bölcsészekkel és TTK-sokkal.
A tér üzletei természetesen már nem a régiek, 
az ominózus Jókai-bisztró ott is megszűnt, ahol 
bágyadtan Tésztaházként ébredezett. Abba a 
szögletbe bújva viszont nemrég létesült egy 
teaház, Mirázs névvel, máris kicserélődött tulaj
donossal. Ősszel érdekes beszélgető program 
vonzotta be ide a Hindu-Magyar Kulturális 
Alapítvány holdudvarát. Ők fedezték fel korábbi 
kudarcos helyszínük (az Akvárium-Terrárium) 
után maguknak, s párbeszédet indítottak innen 
szellemi környezetükkel, saját személyt és egy 
külső barátot híva levegőben lógó témák 
megvitatására a barátságos teaház kölcsön 
kapott termeibe. Az új tulajdonos tovább nyit, 
bővíti a helyet, színesítve a palettát. Változatos 
kiállításoknak, koncerteknek ad teret vízipipás- 
reggelizős szobácskáiban.

A kedves jókai-bisztró iránti nosztalgiám 
(bár igazán jó ebédelőhelyek vannak Pécsett) 
csak arra a néhány hónapra enyhült, amíg 
épülete — jócskán alakot és funkciót váltva — 
kinyílt egy másik szenvedély számára. 
Többrendbeli átalakulás, tervezés után kísérleti 
jelleggel Bázis galériaként született újjá: 
betérhetett kiállítást nézni az arra járó. 
Rendezvényei több művészeti ágat mozgósítot
tak. Ma mindenütt ez történik: szó, zene, kép 
lép hol tervezett, hol véletlenszerű összhangba 
egymással. (Kis kitérő: élőzenét szolgáltató 
szórakozóhelyből viszont abszolút hiány van 
Pécsett! A minőségi élőzenét kedvezményes 
éttermi ajánlattal összekötő nyárvégi esték 
átnyúlhatnának az év komorabb szakaiba is.) 
Szakács Eszter pécsi költőnő új, a Jelenkornál 
kiadott verseskönyvének bemutatóján a tárgy

esztétikumának köszönhetően megrázóak 
annyira ezek az emberi találkozások. A 
lefényképezett személyek lényének lényegével 
kerülünk kapcsolatba. Városunkhoz tartozó 
szellemi és fizikai karakterükkel szembesülve 
közösség teremtődik köztünk.

A portugálra hangolt versek aurájában létre
jövő fotókontaktus sűrű teréből a késői meleg 
őszestében kizúdulunk a pécsi térbe. A tér
burkolaton áll a kisasztal, rajta finom bor, 
a pádon ülve, körülötte álldogálva tovább 
beszélünk még vagy egy óráig. Átáramlunk a 
városba, a galéria kitárt ajtaján át Pécs belső 
udvarába, az arra sétálók hozzánk lépnek, 
átjönnek a közeli éttermekből is néhányan, 
ráérősen vagy csak néhány szóra csatlakoznak 
hozzánk, mi pedig bevonjuk őket a kiállítás 
könyvünnepébe.

Ilyen egyszerűen csúsznak össze kegyelmi 
pillanatokra a város rétegei. Pillanatokra meg
talál, szervesül életünkkel és környezetével, 
megérint, telibe talál bennünket egy hely. ■

A Dóm múzeum is kiállítások, bemutatók
helyszíne

A Lépcsőház étterem

hoz illeszkedő, azt ihlető portugál zene közben 
hangzottak el itt a versek s a beszédek is. 
Kimerevített, nosztalgikus jelenné idézve a 
sajnos már üresen álló helyszín közelmúltját 
visszarémlik, milyen különösen hatott a prózai, 
hangosan gondolkodó szöveg alatt futó zene..., 
miközben a terem belsejében szobrok, körben 
a falakon híres pécsi személyek művészi fotó
portréi vonzzák a tekintetet. Az 1998-as híres 
Harnóczy-Körtvélyesi-könyv anyagával, a Pécsi 
portrékkal az eltelt idő függvényében igazán 
megdöbbentő szembesülni. 2006-os kiállításuk 
identitásteremtő telitalálat. Az irodalomtudo
mány, a recepcióesztétika jól ismeri az 
újraolvasás jelentőségét. A pillanat megismételt 
művészete a falra kitett fotókon a könyvbemu
tató vendégeinek jelenében, jelenlétében szint
úgy kivehetően új dimenziót ölt. Közös szemé
lyes terünkbe kerülnek a portrékon látható 
emberek, belénk hasít, ki nem él, kivel mi 
történt azóta, ki mennyit változott. Néhányan 
el is jöttek közülük. Beszélhetünk velük, róluk, 
akik látásból mindannyiunk ismerősei. 
Megismerjük, felismerjük őket; együtt időzve 
művészi nézetük előtt mások segítségével 
kerülnek helyükre bennünk, illesztjük a névhez 
az arcot és a hivatást. Mégis a fotók
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Alternatív kulturális színterek
(Hattyúház, Bázis Galéria, Lépcsőház étterem)

A képzőművészek és a különböző kiállítóterek 
szociológiai szempontból is érdekes „szimbió
zisban” élnek egymással. A képzőművészek 
egyik talán legfontosabb bemutatkozási 
tehetőségeinek terei a galériák, a független kiál
lítóterek, a kevésbé intézményesült galériák, 
vagy a kereskedelmi galériák. Ezért amolyan 
kommunális függési viszony alakult ki a 
galériák és a kiállítani vágyó művészek között, 
amit komoly piaci feltételek irányítanak. A 
képzőművészek és galériák viszonyrendszeréből 
nem kifelejtendő faktor a közönség, akinek és 
akiért a galériákban a programok szerveződnek. 
Ez a közönség általában egy szűk és állandó 
művészetkedvelő réteg, akit érdekel, hogy a 
különböző kiállítóhelyek milyen szempontból 
válogatják a bemutatandó munkákat, milyen 
újdonságokat kínálnak, milyen kortárs 
diskurzusba kapcsolódnak be egy-egy tematikus 
kiállítással. A kereskedelmi galériák profitorien
táltak, ezért a tulajdonosaiknak fontos, hogy 
olyan képzőművészeket mutassanak be, akik 
minél több érdeklődőre, főként gyűjtők érdek
lődésére tarthatnak számot. Ezek a galériák 
egyszerre foglalkozhatnak ismert művészek 
bemutatásával és fiatal alkotók felkarolásával.
A nem profitorientált galériák nem árulják a 
kiállított munkákat, ellenben hasonlóképpen 
biztosítanak helyet a feltörekvő fiatal generáció
nak, és mutatnak be klasszikusabb, kanonizált 
alkotókat, emellett empirikusabb, szociológiai 
témájú munkák bemutatását is vállalják, teret 
engedve ezzel a művészetről folytatott diskurzu
soknak.

Budapest lassan kapcsolódni látszik a gyors 
nemzetközi vérkeringésbe, felvenni látszik a 
nyugati fejlesztési galériák ritmusát és módsze
reit az információmozgatás terén. Azonban min
den város más művészeti szcénával és kapaci
tásokkal bír. Aminek egy város galériatípusai 
nem tehetnek mércéi. Csalóka és kialakulóban 
lévő még nálunk a galériák, múzeumok, 
műgyűjtők és vásárlók szerepe. Vidéken pedig 
talán még inkább reformra szorul a művészet 
menedzselése, amit azonban az innovatív kiál
lítóhelyek felkarolásával, és különböző profilú 
galériák kialakításával a városnak is támogatnia 
kellene.

Egy a kortárs művészvilágba bekerülni 
vágyó művésznek sem mindegy, hogy hol állít 
ki. És ha csak Pécsett vizsgáljuk a galériák 
helyzetét, azt látjuk, hogy néhány független, 
kiállításra alkalmas helyen, néhány igényes 
galérián kívül a város képzőművészeinek bemu
tatkozásra nincs tere. Persze van néhány 
„kereskedelmi galéria” a városban, de ezek a 
helyek nem kiállításokra specializálódtak, és a 
megvásárolható munkák is próbálnak minden 
„igényt” kielégíteni, emellett profiljukat tekintve 
sem alkalmasak magasművészeti alkotások 
bemutatására (kivételt képez itt a Parti Galéria, 
de ezt nem említenénk egy lapon a sokasodó

plázafestészetet áruló kereskedelmi galériával).
Abban az esetben, ha nincsenek kortárs 

kiállítóhelyek a városban, nehéz egy művész 
érvényesüléséről beszélni, és egyelőre az sem 
merülhet fel kérdésként, miért fontos egy kiállí
tani vágyó alkotónak, hogy az előtte kiállító 
művészeket ő is elismerje, hogy abba a profil
ba, amit egy galéria képvisel, beleillőnek találja 
munkásságát. Nem érdemes egyelőre Pécsett 
alkotóművészek közötti versenyhelyzetről 
beszélni. Pedig ez az inspirációs erő 
minőségében változtathatna a munkákon is.

Az írásban két pécsi kiállítóhelyet, a 
Bázis Galériát, és a Hattyúházat, valamint a 
Lépcsőház éttermet szeretném bemutatni, mert 
ezek a létező (a Bázis Galéria esetében egykor 
volt) kiállítóhelyek sajátosan léteznek Pécs kul
turális életében. Nem államilag, hivatalosan 
fenntartott helyek, nem intézményesült 
fejlesztési galériák, hanem önszerveződő nyitott 
központokként működnek. Szerepük és 
működésük is lényegesen eltér az önkormány
zat által támogatott helyektől. Vonzóak lehet
nek így attól, hogy kevesebb pénzből, alternatív 
módszerekkel kell ingyenes kulturális program
jaikat megszervezniük.

Minőségükben is egymástól eltérő három 
pécsi helyről van szó. A Bázis egy jókor, jó 
helyen létrejött kereskedelmi galéria, a 
Hattyúház egy nem intézményesült non-profit 
kortárs művészettel foglalkozó immár 12 éve 
sikeresen működő galéria, melyet a Közelítés 
Művészeti Egyesület vezet, a Lépcsőház pedig 
egy újonnan nyílt étterem, melynek klubhelyi
ségében kulturális programok mellett állíthatnak 
ki havi rendszerességgel Pécs művészeti karos 
hallgatói.

A Jókai téren az akkor még leendő Irodalom 
Házának aljában nyílt meg 2006 júniusában a 
tiszavirág-életű Bázis Galéria, a Bazisart szob
rászegyesület ötleteként. Nem titkoltan 
kereskedelmi galériának szánta az alapító Pál 
Zoltán szobrászművész, s a hosszú távra ter
vezett galéria működésébe belefért az Irodalom 
Házával való együttműködés ötlete is. A szob
rászegyesület tagjainak munkái mellett helyi 
érdemes művészek kiállító tere volt november 
végéig a hely, emellett összművészeti helyszín. 
Ez kereskedelmi szempontból, de a város arcu
latának szempontjából sem mindegy. Különböző 
diszciplínákban, zenében, színházban, irodalom
ban gazdag programot kínáltak a város egyik 
legnépszerűbb terén. Takács Eszter gitárestje, 
Góbi Rita balettelőadása, Kocsis László japán 
butoh tánca, irodalmi est Pálinkás Györggyel — 
mindez csak pár példa a számtalan program 
közül, amit az öntevékeny galéria kínált 
megrezegtetve a nyárvégi membránt.

Jelentős számú közönség jelent meg rend
szeresen a galéria körül és kapcsolódhattak be 
aktívan a város alternatív kulturális életébe.
A Bázis Galéria összeterelte a művész és a

művészetpártoló réteget, így nem misztikus, 
balladai homályban derengő hősökként, hanem 
magánszemélyekként jelentek meg a művészek 
a közönség előtt. A Bázis Galéria hosszú távú 
céljai között szerepelt a pécsi művészek bemu
tatása és nemzetközi vásárokon való szerepel
tetése is. A későbbiekben programjai között 
helyet biztosított volna más kortárs pécsi 
alkotóknak is, azzal a céllal, hogy a magas 
művészetek helyszíne, a társművészetek háza 
tehessen, e mellett azonban javítani szerette 
volna azt a tendenciát, amely Kelet-Európa 
kompatibilitás hiányait mutatja a kultúripar 
területén. Szerette volna elősegíteni bekapcso
lódását a nyugati művészetgazdasági áramla
tokba. Támogatás hiányában és az épület tulaj
donosváltása miatt azonban a galéria bezárt.

A Közelítés Művészeti Egyesület szervező és

befogadó intézmény, működésének feltételeit 
pályázatokkal, szponzori támogatásokkal 
teremti meg 1995 óta. Varga Rita és Doboviczki 
Attila az egyesület elnökei a Hattyúházban 
szervezett kiállítás- és programsorozatokkal 
bekapcsolódnak (és ezzel a várost is bekap
csolják) a kortárs művészeti áramlatokba.
Helyet biztosítanak pécsi fiatal képzőművé
szeknek, egyetemi hallgatók terepkutatásain 
készült audiovizuális munkáknak, emellett hazai 
és külföldi kortárs alkotók bemutatkozásának 
is. A kiállításokat szakmai viták, kerekasztal- 
beszélgetések, előadások kísérik, melyek érintik 
a kortárs művészet intézményi kérdéseit.

A Közelítés Művészeti Egyesület vállalta fel 
a városban azt a szerepet, hogy színtere tegyen 
a kortárs képzőművészet új áramlatainak, hogy 
a magas művészetek és az alternatív kulturális 
mozgások találkozási pontja legyen.

A bezárt Bázis Galéria... 
amíg működött, volt Ágens koncert 

és Bázisart szobrászműhely kiállítás ...
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K U L T U R Á L I S  T E R E K

Pécsett
Területeinek határait kiterjesztve használja a 
város perifériára szorult, összművészeti akciókra 
alkalmas helyeit. Képzőművészeti kiállításaik 
mellett rendszeresen szerveznek kortárs zenei 
rendezvényeket, összművészeti nagyrendez
vényeket. Például a város klasszikus tematikájú 
kulturális eseményei mellett alulról szerveződve 
került megrendezésre a Médiagyár Kortárs

Nemzetközi Művészeti Szimpózium és 
Szeminárium is a Zsotnay gyárban, mely egy 
kortárs művészeti központ megteremtésére és 
egy biennále életre keltésére tett kísérlet is volt 
egyben, a médiatudomány és vizuális kultúra új 
fejleményeinek tárgyalása mellett nemzetközi 
művészekkel és előadókkal. De ilyen volt az 
Alapzaj szeminárium sorozat (1997-2001-2004), 
a Vidámpark Projekt művészeti fesztivál (2001) 
vagy a Bigyoton Park performanszparádé 
(2002).

A Hattyúházba szervezett akciók reagensek 
az aktuális társadalmi és kulturális folyama
tokra, megfelelnek a tudás- és az információs 
társadalom kihívásainak. És reagensé teszik 
a művészetkedvelő réteget is, aktivizálják a 
kisebb szervezeteket, civil egyesületeket, hogy 
bekapcsolódjanak a kultúriparba.

Októberben az egykori Tímár Házban —, 
most egyetemi klubként akart funkcionálni — 
nyílt meg a Lépcsőház étterem, melynek 
egyébként nem a kultúra a fő profilja, itt most 
mégis megemtítendőek a csírázó kezdeménye
zések. Nem klasszikus kiállítóhely, és talán 
furcsán is hat, ha egy „kocsmában” magas 
művészeti alkotások kerülnek a falra, ennek 
azonban távolra, az expresszionistákhoz nyúlik 
a hagyománya, ha a megjelenő témát (kocsma) 
nézzük, és vissza a futuristákhoz, dadaistákhoz, 
ha a kocsmát, mint kiállítások, művészeti 
események helyszínét figyeljük. A Lépcsőház is 
alkalmas minden művészeti ág megmutat
kozására. jelenkor irodalmi est a jESZ Színi 
Társulattal és Rozs Tamás koncerttel, Üres Tér 
Társulat mozgásszínházával, a Szemlétek rövid
filmfesztivál válogatott anyagával készül a hely 
befogadni az egyetemistákat.

A hely nyitóünnepségén is már a művészeti 
kar két diákja (András Fruzsina és Fejes István) 
mutatkozott be munkáival és egy igazán 
expresszív performansszal. Azóta Somogyi 
Eszternek és Heintz Gábornak láthatók lent a 
mínusz kettedik emeleten a munkái. Március 
első hetében újabb kiállítás nyílik.

A Lépcsőház az ifjúsági szubkultúrák viszo
nyát szeretné megváltoztatni a kultúrához, és 
újraélesztené a nyilvánosságot. Emellett vitára, 
az egyetemi diskurzusok kialakítására sarkallná 
az erősen passzívvá vált egyetemistákat.

Lokálisan érdekli (már csak a hely periférikus 
jellege miatt is, mely kiesik a város központ
jából) a kulturális decentralizáció kérdése, és az 
EKF azon célkitűzése, hogy a kulturális főváros 
projektbe a szórakozóhelyek is bekapcsolód
janak.

Persze a Lépcsőház, mint független tér 
kevésbé strukturált és nem kapcsolódik a 
művészeti mező további tényezőihez, mint 
kapcsolódott a Bázis Galéria, vagy kapcsolódik 
a Közelítés Művészeti Egyesület a Hattyúházban 
szervezett kiállításaival, vagy tömegeket meg
mozgató szimpóziumaival.

Ahogy Tardos Károly írja a képzőművészeti 
szcénáról szóló egyik összehasonlító tanul
mányában: „az alapvetően fiatal, nem 
intézményesült vagy kevéssé intézményesült 
művészetre orientált berlini független helyek 
közül a Tacheles és a Pfefferberg különböző 
diszciplínákban — zenében, színházban, 
képzőművészetben — működnek, nagy 
intézményekben, épületekben, ám kevés 
szervezett külső kapcsolatot építettek ki”. 
Ezeken az alapvetően szórakozóhelyeken is 
a közönség a működtető erő, a kulturális tema
tikájú programok másodlagosak. A Lépcsőház is 
egy olyan tér, ami az étterem-, kocsma- és 
szórakozás-kultúrán túl, intellektuális élményt 
kínál.

Ez a három kulturális és összművészetet 
kínáló tér célkitűzéseiben, kultúrához való 
viszonyában más és más irányt követ. Ezek 
a központok, találkozóhelyek más és más 
embereket vonzanak, máshogy aktivizálják 
a tudatot, kreatívan hatnak a látogatókra, 
élményt kínálnak. Az ilyen különböző alternatív, 
de igényes művészetet nyújtó, a helyiek által 
látogatott aktív kis helyekből állhat össze egy 
város kulturális arculata. Ezért tenne fontos 
ezeket a helyeket és a hasonló kezdeményezé
seket támogatni, úgy, hogy profiljukat 
megőrizve kínálhassanak állandó jelleggel minél 
színvonalasabb programokat, és ez másokat is 
ösztönözzön. ■

Irodalom:
Lengyel András: Kocsma a művészetben (Kedvcsináló).

Új Művészet 1997. október.
Tardos Károly: A berlini képzőművészeti szcéna: európai és 

amerikai modellek http://www.c3.hu/~ligal/tk20.html

Góbi Rita a „Bázis”-ra koreografált ...
... Rozs Tamás is fellépett
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A múzeumigazgató
Dr. Fabényi Júlia művészettörténész

Pécs művelődésének közelmúltjában megjelent néhány új feladat, elképzelés néhány komoly épít
ményről, a város életét talán spirituális értelemben érintő távlat is. Pályázat persze, és arc ugyan
csak. Megjelentek új cselekvési irányok, jogosultságok és kötelezettségek és egy sor izgató kér
dés, amelynek megoldása elsősorban az új szakemberekre vár. Lett „art director” és építészeti 
igazgató. Ha nem is a kultúrfővárosi készülődés jegyében, de vezetőváltás következett be a me
gyei múzeumi szervezet élén. Az ECHO több ok miatt sem takaríthatja meg a bemutatás feladatát. 
Nem, mert dr. Fabényi Júlia művészettörténész mögött széles körű hazai és nemzetközi szakmai ta
pasztalat van, személye az elvégzett munka mértéke és minősége okán önmagában is figyelmet 
érdemel. És talán azért is kötelesség a bemutatása, mert különösnek tetszik, hogy a sikerképes 
nemzetközi szakmai predesztináció tudatában a művészettörténész végzettségű szakember lehe
tőséget látott a pécsi székhelyű múzeumigazgatóság vezetésében.'

— Az avantgárd első hullámának 
küldetéstudatát és erkölcsi értelmű 
felelősségérzetét képtelenség fenntartani. Az 
emóciókat és társadalmi utópiákat bőséggel 
árasztó XX. század után a munkamegosztás for
malizált rendje következett. A küldetésből 
közösséget szolgáló feladat lett. És nem tűntek 
el teljesen a morális mozzanatok sem. Amelyek 
így a gazdasági vagy politikai helyzet tetsző
leges fordulatai ellenére sem engedhetik meg 
korlátozni a közfunkciók kielégítését, a köz 
szolgálatának ellátását. A múzeumnak is ez a

Baranya megye múzeuma és annak különböző 
tudományszakokhoz tartozó egységei — 
Magyarország egyik legszínesebb, természeti, 
történeti, gazdasági és földrajzi, valamint 
etnikai tekintetben is igen gazdag térségének 
megismeréséhez — elsődleges jelentőségű 
dokumentumokat gyűjtöttek össze az elmúlt 
másfél évszázadban. Tudománytörténeti rangját, 
az élet-, és szellemtudományok rendjében 
elfoglalt helyét kétségbe vonni képtelenség. 
Gyűjteményei a nemzeti kulturális örökségnek 
monetáris fogalmakban kifejezhetetlen értékű 
részét képezik.' És nem hallgathatom el szemé
lyes és alkalmi érdekeltségemet a beszélgetés
ben, ami annyi volt, hogy bölcsész és 
művésznövendék hallgatóim egyik rendszeres 
szemináriuma, valamint a Művészeti Kar 
művészetterápiás képzésében résztvevők 
számára a Csontváry Múzeum csoportos 
látogatására is engedélyt kérhettem.

— Van néhány kérdés, amit ma nem 
kell, nem lehet feltenni. Néhányat azért nem, 
mert sokszor ismételtek, ismertek, ezért 
feleslegesek. A válasz rájuk úgyszintén. 
Néhányat azért nem, mert félrevezető, félre
tájékoztató, nem lényegbevágó. Egy folyamatos 
változásban lévő, differenciált, tudomány-rend
szertani szempontból összetett és mégis 
klasszikus funkciójú intézmény vezetője 
szerint melyek most a rossz kérdések?

— Mindazok, amelyek a XXL század 
világszerte elismert tudományos és művelődési 
intézményének fenntartását, működésének- 
működtetésének anyagi, tárgyi és személyi 
feltételeit firtatják. Amelyek normálisan termé
szetes kérdések volnának, de a ma megfogal
mazható válasz ezekre olyan mélypontot írna 
körül, a szakmai és morális előjelű kételyek 
olyan sokaságát követelné elősorolni, ami a 
továbbiakban lehetetlenné tenné bármely érde
mi — nem pénzügyi vagy gazdaságossági 
alapon tételezett — teljesítményünk vagy ter
vünk traktálását.

— Ami azt jelenti, hogy további állítá
sait bizonyos fokig teljes függetlenségben a 
financiális keretektől, a múzeumban müveit 
szakmákról egy szellemi értelemben akár

testetlenül is létező „örök állandó” létezésének 
hitében kívánja megfogalmazni?

— Igen. A bölcsészettudományoknál 
nincsenek életképesebb, jobban mondva min
dent túlélő szellemi természetű teremtmények. 
Alakulnak persze, változnak, differenciálódnak, 
de a társadalmi technológiák, a kommunikáció 
tudománya, az emberi erőforrás fejlesztése, a 
kulturális menedzserek képzése sem engedhetik 
meg maguknak, hogy nagyvonalúan eltekint
senek azoknak az alaptudományoknak, — 
olykor exkluzív és akár ezoterikusnak is tekin
tett — korpuszaitól, ezek ideológiamentes adat
bázisaitól, ismeretanyagától és interpretációs 
gyakorlataitól, amelyek csak az általunk 
képviselt tudományos mezőben valószínűsít- 
hetőek. Mindennek az alapja, ha nem is itt jön 
létre, de abban áll, hogy itt őrizzük az elemi 
érvelések elsődleges bizonyítékait. Ha régészeti 
tárgy, ha a népi kultúra emléke, ha helyi 
történelmi relikvia, ha műalkotás, de e tények
a múzeumban dokumentumként, a valóság 
tényleges testet öltéseként őrződnek meg. 
Színezi persze mindezt ma egy sor újító mód
szer, ami a múzeumon kívüli területekkel is 
összekapcsolja tudományos gyakorlatunkat. 
Soha nem fog eltűnni azonban az igény, hogy 
valamely társadalmi tényt ne mártsunk meg 
a történettudomány vagy a szociológia 
medrében, hogy az összehasonlító tudományok 
eredményeivel ne hozzuk kapcsolatba azt, hogy 
a filozófia fő kérdéseivel, a logika törvényeivel 
vagy az esztétikai beidegződésekkel ne vessük 
azt össze. A múzeumban meggyökerezett 
tudományok izgalmas határterületekre csalo
gatnak bennünket, ahol korábban nem 
működtetett érdekeltségek fedezhetők fel, nem 
várt eredmények születnek.

— Tapasztalhatóan jelen van a kultu
rális közéletben valami halovány értetlenség a 
múzeumokkal kapcsolatban. Mintha túlontúl elit 
intézmények lennének, mintha megközelíté
sükhöz elvárnának valami indokolatlan 
komolyságot, mintha követelményeket fogal
maznának meg, illetve feltételeket szabnának 
használatukhoz. Képes a múzeum igazodni egy, 
a mozgékonyságot és nyitottságot alapértéknek 
tekintő társadalomhoz?

feladata. Ezt nem értik számosán abban a kör
ben, ahol a működés, a funkciók, a fenntartás 
gazdasági és politikai feltételeiről döntenek. Itt 
izgalmasan egyszerre köznapi, közművelődési 
és egyszerre elvontan tudományos előfeltételek 
kerülnek egymás mellé, és ebben a közegben 
a mindennapok kultúrája, szórakoztató funkció 
igénye éppúgy támasztékot kaphatnak a 
múzeumtól, mint a nagy igényű szaktu
dományos általánosítások és összefoglalások.
A múzeum megkerülhetetlen. Akik tehetik, hogy 
megkerülik, azok érveléseikben — meglehet — 
forgalmaznak is egy-két bizonytalanságot.

— A múzeum tehát egy gyanús 
intézmény. Tudományrendszertani besorolása,
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kutatóhelyként megvalósított programjai és száz 
éven át megőrzött gyűjteményei a tartósságnak 
és folyamatosságnak a képzeteit keltik. Ezek a 
karakterjegyek a változatlanság és változtat- 
hatatlanság konzervatív bélyegei. Miközben egy 
tényeket kevéssé tisztelő társadalmi 
atmoszférában a valóság egészét természetes 
elfogadással kezelt stilizálások, tódítások és 
önkényes minősítések rajzolják meg. Gyanússá 
és feleslegessé válhat minden, (így a múzeum 
is?), ami a „dolgok állását” a maguk tényleges 
elrendeződésében tükrözi?

— És ezek a kijelentések nem valami
féle újkori pozitivizmus apológiái kívánnak 
lenni, hanem csupán annak a hangsúlyozása, 
hogy bármely típusú érvelésnek elemi igazsá
gokon, tényeken szükséges alapulnia. 
Munkatársaink élni szeretnének az esélyükkel, 
hogy a különböző szaktudományos alapinformá
ció rögzítésével, megőrzésével és „felszaba
dításával” hozzájárulhatnak a közösség 
értékének növekedéséhez. És megköt bennük 
némi értetlenség is, amikor azt látják, hogy esé
lyeiket a fenntartói, adminisztratív környezet 
esetenként a jogszabályok figyelmen kívül 
hagyásával korlátozza.

— Bejárta a világot, élt és dolgozott 
külföldön, nagy kulturális eseményeket indított 
útjára és — megkockáztatom — időközben a 
szakmai karriernek a pécsi múzeumigazgató
ságtól eltérő távlatai is felvillanhattak. Mégis 
úgy döntött, hogy Pécsre költözik és egy igen 
problematikus státusú, pozíciójú intézmény- 
rendszer élére áll. Milyen érvek győzték meg 
döntésének helyessége felöl?

— ítéletében szabad, független értel
miségi vagyok és talán van is némi tapaszta
latom, ami arra ösztönöz, hogy Pécset másként 
lássam, mint némely helyi mértékadó erő. 
Meggyőződésem, hogy Pécs és meglévő,
vagy potenciális kulturális kapacitása alapján 
nemzetközi értelemben is formátumos város.

P O R T R É

Bárhová is vetett az élet, vagy a mesterségem, 
szinte mindenütt elismeréssel hallottam 
emlegetni Pécs kulturális minőségeit, vagy ezek 
megtartására és felmutatására irányuló 
erőfeszítéseit. Számos nem kívánatos — főként, 
ha ismeretesek a jobb megoldások — helyzetet 
persze nem egyszerű elviselni, de akkor is 
felesleges a siránkozás. Ebben a városban min
den, de tényleg minden meg van alapozva a 
legjobb világminőségek létrehozására és befo
gadására. Figyelemre méltó számosságú, noha 
a közösségi kultúra szempontjából talán kissé 
megfoghatatlan értelmisége van a városnak. 
Eredeti alkotók, gondolkodók, kultúraközvetí
tők. Megvan a kultúra és a művészetek emelt 
szintű életének minden létfontosságú szervezeti 
és intézményi alakzata és a város népessége is 
meghaladja azt a kritikus tömeget, amely híján 
fiaskóval járna minden anyagi befektetés vagy 
szellemi áldozat.3 Mindez azonban ma kissé 
magára hagyott szubsztancia. És egy pillanatig 
nem állítom, hogy az említettek érdeklődését, 
valamint érdekeltségét ne kellene fokozni. 
Ugyanakkor éppen a város kínálja az önmaga 
érdekében megváltónak tetsző módszereket. 
Lehetséges, hogy nincs tanulsága az 1907-es 
pécsi Országos Kiállításnak? Elképzelhető, hogy 
a PR fogások, amelyeket Mattyasovszky Zsolnay 
Miklós és csapata bevetett, ne szolgálnának ma 
megfontolható mozzanatokkal? A múzeum 
jóvoltából minden adat itt van és itt is marad, 
segítségünkkel kibányászható, hogy egy sikeres 
történeti lépés minek a következtében vált 
autentikussá, vagy éppenséggel pécsivé. A 
múzeumban végzett feltárás, felfedezés, gyűjtés 
és annak dokumentálása minden lehetséges 
további következtetés vagy érvelés alapját 
teremti meg. Számos olyan szaktudományos 
adatbázis, a modern tudományoknak olyan 
indukciós talapzata jött létre a múzeumokban, 
amelynek igénybe vétele nélkül valószínűtlen
nek tetszik a mérvadó ítélet megfogalmazása.

— Ebben a rövid beszélgetésben 
képtelenségnek látszik megfogalmazni a sok 
mindent eldöntő részletkérdéseket. De ezek 
egyike lehet, hogy a közigazgatás és irányítás 
átalakulása során miképpen formálódhat a 
múzeum szervezete és szakmai tevékenysége.

— A megyei szervezet mostani 
helyzete rengeteg lehetőséget ad a fejtörésre, 
de a tanulásra is. A múzeum szakmai 
szerkezete, a különböző profilú osztályok ren
deltetésszerű működése felmutat néhány olyan 
szakágak közötti csomópontot, határterületet, 
amelyen a korábbinál magasabb szintű kapcso
latok valószínűsíthetők. A megismerésnek olyan 
szintjeit, amelyeken a „valóság” tudományok 
által rekonstruált képe, annak elvont 
értelmezése sem mond ellent annak a teljes
ségnek, ami egyébként olykor megtorpanásra 
készteti az embert. Hallatlanul érdekes, egyben 
jellemző is, hogy a régészeti, néprajzi, 
helytörténeti, természettudományos kutatások, 
és adatgyűjtések milyen elevenen aktualizálód
nak a kortárs képzőművészetben. Hogy a nyil
vánosság számára megfogalmazható 
tudományos „kijelentések” milyen mértékben 
tartanak számot a vizuális kultúra mostanra 
kialakult hatékony fogásaira. Mindez 
érzékenyen mutatja, hogy ma sincs más ten
nivaló, mint amit a kreatív értelmiségi pálya 
megkövetelt akár egy évszázada. Kutatni a 
jelent, a jelenben „látszó”, vagy rejtettségükben 
létező jelenségeket. Csak éppen nem a 
klasszikus, elkülönülésében erős, hanem az 
integrációs módus szerint. De az új civilizáció

medrében megjelenő kulturális fenomén vizs
gálata folyamatosan a középpontban marad. 
Nincs másról szó, mint keresni azokat a pon
tokat, amelyek a meglévő kínálatra ráépülnek 
és az átalakuló valóság képzeteit keltik. A 
Tesco-jelenség például összetetten tartalmazza 
mindazokat a motívumokat, amelyeket a 
klasszikus muzeológiai tudományok mindeddig 
a legkülönbözőbb aspektusok szerint feltárni és 
megőrizni voltak hivatottak. Csupán a globális 
hatalomgazdaság, politika, településtervezés, 
a munkamegosztás trendjei is kaptak befolyást 
a folyamatokban, amelyekben a mai emberi 
szerepek lejátszódnak. Mindezek detektálására 
pedig ki kell egészíteni a módszertani 
eszköztárat.

A korszerű muzeológia hagyományos 
szerepkészletében ugyanis ott van a feladatok 
döntő részét jelentő anyaggyűjtés, a leírások, 
leltározások, nyilvántartások rendje és tartalma, 
a raktározás, megőrzés, konzerválás, restaurálás 
differenciált szakmai együttműködést feltételező 
sora. Miközben az értékelés és értelmezés 
magától értetődő kérdéseit és válaszait is meg 
kell fogalmazni. A megfogalmazott kérdést és 
választ pedig meg kell mutatni. Ezek a belső 
és szakmai kötelezettségek számos új eszközzel 
tehetők megvalósíthatóbbakká. Az autópálya
építkezések előtt kötelezően elvégzett régészeti 
kutatásokban természetesen kér magának 
szerepet a számítástechnikai alapú adatfeldol
gozás, a 3D-S rekonstrukció, tipológia, filmes 
interpretáció stb. A múzeumi tudományok 
tartalmát képező szellemi-tárgyi síkok megje
lenítésében fantasztikus lehetőségek előtt 
állunk. Megvalósításának azonban ugyancsak 
szellemi és tárgyi-fizikai feltételei vannak.
A gyűjtés és megőrzés hagyományos funkciói 
kielégíthetők a közönség teljes mellőzésével.
De a megmutatás, a tájékoztatás igényét csak a 
közösség művelődés iránti szellemi szükségletei 
válthatják ki, és ha mindezt elismerhetőnek véli 
a kormányzat, akkor anyagi természetű 
ráfordítások tehetik valóságossá.

— Valamennyiünk számára most az 
EKF testesíti meg az irányt és keretet, amely 
igazodásainkat, fizikai értelemben kis számú és 
terjedelmes, szellemiben nagyszámú és kisebb 
fegyvertények megvalósítása érdekében 
mozgásba hozza. A rögtönös ráközelítés 
látómezejében azonnal feltűnik a múzeum.
A múzeumnak is feltűnik az EKF?

— A Baranya megyei múzeumi 
szervezet minden erejével kapcsolódni kíván az 
Európai Kulturális Főváros programhoz, annak 
megvalósítását a számára testhezálló részfela
datok kivitelezésével oldja meg. Minden múzeu
mi osztály terveket készít, készül a nemzetközi 
pályázatokra. Szinte bizonyosra vehető, hogy a 
Bauhaus pécsi tagjainak és a nemzetközi jelen
tőségű művészcsoportnak a kapcsolatát, a 
Nyolcak és Aktivista mozgalom történetét nagy 
kiállításokon fogjuk áttekinteni. A kultúra és 
pszichózis kapcsolatáról, bizonyos 
tudománytörténeti folyamatokról és 
kultúrantropológiai megfontolásokról ugyancsak 
érdemes lenne „szólni” majd egy nagyobb kiál
lítás és kiadvány formájában. Hasonlóképpen 
érdekes lehet az Isztanbul -  Pécs -  Graz föld
rajzi tengely országainak kortárs vizuális 
művészetében finoman kidolgozott metszetek 
segítségével tájékozódni. A programok meg
valósítása? Vásárolni ma már ez a múzeum sem 
tud, az ebből a szempontból számba jövő 
szponzoráció pedig ellenszolgáltatást kér, ami
a múzeumi tevékenységgel olykor össze-
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egyeztethetetlen. De lehet kölcsönözni, lehet a 
meglévő anyag alapján újabb és újabb csopor
tosításban felmutatni izgalmas jelentéskombiná
ciókat. Ez a megoldás nem jár a minőségtudat 
leépülésével, a szervezeten belül a szakmai 
munka serkentője lehet és a meglévő kulturális 
vagyont ezek alapján aktuális értékemelkedési 
tendencia részévé lehet tenni.

— Volt egyetemi oktató, kurátor, 
intézményvezető. Mindegyiket összeköthetjük 
egymással, hiszen valamennyi a művészettel 
volt kapcsolatos. De megkülönbözteti e 
beosztásokat és intézményi funkciókat a 
teóriától, a tudománytól, a kutatástól való 
távolságuk. A múzeumban „feltámad” majd a 
tudományos kutató?

— A múzeumi eseményekre készülés 
és a szervezet irányítása nem engedi meg azt 
az elmélyült és hosszan tartó kutatómunkát, 
amellyel a tudomány művelhető. Más életrit
must és más habitust követel mindkettő.
Amikor a pályázatomat megfogalmaztam, 
tökéletesen világos volt már előttem, hogy 
most egy újabb periódusa következik az 
életemnek, amelyben egy rendkívüli emberi és 
szakmai értékű közösségben tevékenykedhetek. 
Szerepem éppenséggel annak a technikának a 
fellelése, amivel ezt az itt meglévő szolidaritást, 
tudást, cselekvőkészséget és tisztességet meg 
tudom védeni az aktuális veszélyektől, illetve 
egy olyan vezetői gyakorlat, magatartás 
állandósítása, amelynek elemei levezethetők az 
érték, minőség, közösségi célok szolgálatának 
eszméiből. ■

1 Fabényi Júlia Budapesten született. 1972-1976 között 
a Lipcsei Kari Marx egyetemre járt, a művészettörténet 
szakot végezte el. 1976-1977 között a Magyar Nemzeti 
Galéria Grafikai Osztályán dolgozott, 1977-1983 között a 
lipcsei Kari Marx egyetem művészettörténeti tanszékén 
tanársegéd volt, itt védte meg doktori értekezését. 
1985-1989 között a hallei Hochschule für Industrielle 
Formgestaltung tanársegédje; 1990-1995-ben a 
Műcsarnok munkatársa volt. 1996-tól a Szombathelyi 
Képtár igazgatója lett, majd 2000-2005 között a 
Műcsarnok főigazgatójának nevezték ki. 2007. január 1- 
től a Baranya megyei múzeumi szervezet vezetője. Tagja 
a Kritikusok Nemzetközi Szövetségének (AICA). Kutatási 
területe az egyetemes és nemzeti kortárs 
képzőművészet. Számos jelentős kiállítás kurátora, tanul
mány és katalógus szerzője, szakmai konferenciák 
résztvevője. Főbb művei: Periodisationprobleme in dér 
Cegenwartskunst, Lipcse, 1983., Budapest Reiseführer, 
München, 1992., A magyar neoavaiítgard első generáció
ja, Szombathely, 1998., Elhallgatott Holocaust,
Budapest, 2004.

2 A múzeum 1904 óta gyűjti a dokumentumokat. „Új” 
korszaka az 1949-es „múzeumi törvény” megjelenése 
után kezdődött. 1951-ben a pécsi Városi Majorossy Imre 
Múzeum és a Baranya Megyei Múzeum gyűjteménye 
egyesült Janus Pannonius Múzeum néven, majd 1958- 
ban a többi kiállítóhellyel együtt a Baranya Megyei 
Tanács kezelésébe és irányítása alá került. Az országban 
elsőként Pécsett jött létre Megyei Múzeumok 
Igazgatósága. A hatvanas évektől új kiállítóhelyek 
létesültek. Kialakult a pécsi „múzeum-utca”, Mohácson, 
Komlón, Szigetváron és Siklóson is fenntartottak múzeu
mi gyűjteményeket, máshol tájházakat. Az MTA 
tudományos kutatóhellyé minősítette az intézményt.
A múzeum egyre összetettebbé váló feladata azonban 
több mint a történelmi múlt tudományos feltárása. 
Idegenforgalmi, műemlékvédelmi szerepe, részvétele az 
iskolai oktatásban és közművelődésben, 
együttműködése az egyházakkal, önkormányzatokkal, a 
honismereti, a várbaráti mozgalommal egyre több szállal 
köti a kultúra mindennapjaihoz, a helyi társadalomhoz.
A Baranya megyei múzeumi szervezet sajátossága, hogy 
szakmai osztályai önállóan is rendelkeznek a múzeumi 
besorolás kritériumaival.

Pécs
A Pécsi Galériában „Léger, Dubuffet, Warhol 
és mások -  Kalandozások a XX. század művé
szetében” címmel a Saint-Etienne-i Modern 
Művészetek Múzeuma gyűjteményéből január 
13-tól február 11 -ig  bemutatott válogatás vi
lághíres, stílusteremtő alkotókat állított a kö
zéppontba. Pécsre ilyen rangú nemzetközi 
anyag még sosem került. Az érdem dr. Hegyi 
Lórándé, a Saint-Etienne-i Múzeum igazgató
jáé, aki a PTE díszdoktorává avatásakor már 
tavaly márciusban kifejtette álláspontját Pécs 
Európa Kulturális Fővárosa címéből adódó le
hetőségeiről (lásd ECHO 2006/2).

A neves művészettörténész a két város 
között nem egészen egy év alatt kialakult 
kapcsolatot logikusnak tartja, hisz Saint- 
Etienne, amikor megpályázta a 2013-as 
Európa Kulturális Fővárosa címet, javaslatára 
nemcsak az Európai Unió által kijelölt part
nerországra, Szlovákiára koncentrált, hanem 
Közép-Európára. A szlovákiai francia kultu
rális jelenlét és kapcsolat így egy új régióra 
is ráirányította a figyelmet. Szerencsés, hogy 
Saint-Etienne leendő partnere Bratislava 
(Pozsony) vagy Banska Bistrica 
(Besztercebánya) — még nem eldöntött hogy 
melyik — hasonló kisvárosok. Ahogy Pécs is. 
Saint-Etienne 150 000 lakosú, de az igen 
sűrűn lakott agglomerációval együtt kb. 
félmilliós. A vonzáskörzetében, Saint-Etienne 
Metropolban 44 város, község és nagyobb 
falu található. A Ruhr-vidékkel összevetve 
kisebb, de népsűrűsége, ipari, történeti 
hagyománya, az autópályák, a közlekedés, 
a történelmileg kialakult szociális struktúra 
nagyon hasonló. Ahogy Németországban 
Essen, Dortmund, Wuppertal, Krefeld,
Duisburg körül egy szinte összefüggő, sűrűn 
lakott terület alakult ki, úgy Közép- 
Franciaországban néhány nagyobb város, 
Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, 
Valence, Grenoble körül is. S ha a félmilliós 
lélekszámhoz hozzáadjuk Lyon másfél mil
lióját, elég jelentős lakosságról van szó. 
Saint-Etienne és Pécs között azonban nem
csak a méretben, az ott élők számában talál-
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-  Saint-Etienne kultúrhídverés

Dr. Hegyi Lóránd és Tasnádi Péter a megnyitón

hatók érdekes párhuzamok: a nehézipar és 
a bányászat krízise következtében a hetvenes 
évek közepén zárták be az utolsó bányákat. 
Akkortájt kezdett a fiatalság elvándorolni, s ezt 
kompenzálandó a tartományi és városi politika 
igen jelentős (pénz)forrásokat fordított az 
egyetemekre, főiskolákra, oktatási 
intézményekre. Jelenleg Saint-Etienne-ben 
Pécshez hasonlóan kb. 40 000 ideiglenesen ott
tartózkodó diák él. Év közben ott laknak, tanul
nak, nyáron viszont furcsa módon kiürül a 
város, mert a franciák nagy része a Cote d’Azur- 
re megy nyaralni.

Hegyi az együttműködést különböző szintű 
programok megvalósításával képzeli el. Egyrészt 
a Saint-Etienne-i Múzeum gazdag 
gyűjteményéből válogatott kiállításokkal. 
Másrészt a főiskolák/egyetemek professzorokat, 
diákokat hívnának meg, workshopokat, konfe
renciákat szerveznének. Sőt, az ún. atelier- 
szisztémával évi 3-4 fiatal művész (magyar, 
szlovák, cseh és horvát) érkezhet régiónkból 
műtermi alkotómunkára, majd állíthat ki a 
múzeumon belül. Évente négyszer kiadnak egy 
lapot is az Unió jövőjéről és EKF-eseményekről, 
lehetőségekről tudósítva, illetve interjúsorozatot 
közreadva.

Martiné Fontanilles, Saint-Etienne képviselő
je, a 2013-as Európa Kulturális Főváros pályázat 
ügyvivője a kapcsolatfelvétel kettős célját 
emelte ki: egyrészt ezzel a kiállítással hozzá
járulnak Pécs EKF programjainak sikeréhez, 
másrészt tanulmányozni jöttek, hogyan lehet 
elnyerni ezt a rangot. Hisz Franciaországban hat 
város kandidál a 2013-as EKF címre. Saint- 
Etienne-nek is fontos, hogy Pécs sikeres legyen, 
mert ez számukra is biztosíthatja, hogy 
pályázatuk győzzön. Deklarált céljuk, hogy kul
turális várossá váljanak, egyébként is már a 
dizájn fővárosának tartják Saint-Etienne-t.
A Franciaország második legnagyobb modern, 
kortárs gyűjteményének helyet adó múzemukat 
teljes egészében a város, illetve agglomerációja

tartja fenn, állami hozzájárulás nélkül.
A művészképzés náluk majdnem évszázados 
múltú, s a gazdasági élet összekapcsolását 
a dizájnnal mindig kiemelten kezelték. De 
nemcsak ilyen, hanem képzőművészeti kar is 
működik a Művészeti Egyetemen, illetve egy 
másik intézményben. A magyarországinak 
megfelelő művészeti doktori képzés elsőként 
náluk valósult meg, de működik egy építészeti 
karuk is, ahol a dizájn ugyancsak kiemelt 
szerepet kap. A Saint-Etienne-i hallgatók fele 
külföldi diákokból áll mind az ipar-, mind a 
képzőművészet területén. A két város művészeti 
egyetemei között keresik az együttműködési 
lehetőségeket, a jövőre nézve biztatóak a 
perspektívák. Tervük egy európai mesterfokú 
képzés bevezetése, ezt Szlovákiával vagy 
Magyarországgal képzelik el, remélhetőleg 
ebben Pécs lesz a partner.

Gamus Árpád, a Pécsi Galéria és Vizuális 
Művészeti Műhely igazgatója szerint is a kölcsö
nösség, a cserekapcsolat a járható út. 
Szerencsére Hegyi Lóránddal már régi a 
munkakapcsolat több kortárs művészeti kiállítá
son keresztül, ami Pinczehelyi Sándor festő
művész (a galéria korábbi vezetője) érdeme is. 
Amikor Hegyi Lóránd Bécsben a Modern 
Művészetek Múzeumát igazgatta, a közép-kelet- 
európai kortárs művészet bemutatását is célul 
tűzte ki. Ez is erősítette a kapcsolatot. Hegyivel 
most megállapodtak, hogy Pécset beveszi abba 
a kiállítási programsorozatba, ami 2013-ig, 
illetve azt követően is Saint-Etienne céljaként 
lebeg. A Pécsi Galéria kapcsolatban áll Arad, 
Temesvár, Pilzen művészeivel, akik horvát és 
szerb alkotókkal kiegészítve bekerülhetnek a 
kinti programokba is, minden bizonnyal óriási 
érdeklődést keltve a közép-kelet-európai orszá
gokon egész Franciaországig határokon átívelő

tárlatokkal. Emellett egy tisztán pécsi kiállítási 
anyag kinti bemutatása is szerepel a tervek 
között. A harmadik lépcső az egyetemi képzés
ben résztvevő művészpalánták bemutatkozása 
Franciaországban. A kint kuriózumnak számító 
eredményeinket is meg kell mutatni, pl. a 
Művészeti Karon folyó multimédiás képzést 
Kismányoky Károllyal az élen. Vele és Fodor 
Pállal a Mediális Művészetek Intézeten belüli 
munkának szerveznek kint látványos megje
lenést. A Pécsi Galéria már többször bemutatta 
tevékenységüket külföldön is, Franciaországban 
is siker lehet.

Dr. Hegyi Lóránd a művészi értékét tekintve 
felbecsülhetetlen, egyébként kétmilliárdot 
meghaladó értékű válogatással nem volt 
könnyű helyzetben. Egyrészt a bőség zavara, 
másrészt a szóba jöhető termek mérete miatt 
is. Emiatt került plusz-mínusz húsz százalékkal 
eltérő anyag Pármába, Pozsonyba és 
Budapestre, de így lesz Pécs után Belgrádban 
és Thesszalonikiben is. De lényegében a külön
böző állomásokon ugyanazt az anyagot 
láthatják az érdeklődők, viszont különböző 
értelmezésben: minden alkalommal más össze
függések, más művek, korszakok kapnak 
hangsúlyt. Itt a Pécsi Műhely avantgarde hagyo
mányából következően is a kortárs anyag a 
hangsúlyosabb, hiszen a központi teremben 
látható Christian Boltanski (Beszélgetésrészlet, 
1991) művén kívül a többi igazán kortárs mű.
A bal oldali keskeny folyóson helyezték el az 
amúgy is kisebb méretű klasszikus modern 
műveket, mint Fernand Léger (Három nő piros 
háttér előtt, 1927), vagy VictorBrauner (A másik 
verzió, 1934) képeit, a gyönyörű szép Kurt 
Schwitters dadaista kollázst (Cím nélkül, 
i 939~44). vagy pedig Francis Picabia (Vőlegény,
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1916-18) mechanikus dadaista művét. A 
klasszikus modemekre jellemző kisebb méret 
intimitása Léger körül a húszas-harmincas évek 
Picassón és Braque-on kívüli minden jelentős 
művészét felsorakoztatja. Picasso azért nem 
került be, mert ebben a kontextusban mégis 
érdekesebb Picabia és Schwitters, a kortárs 
művészet felé inkább előremutató dadaizmus
sal. Hiszen a kiállítás második része a popart, 
a különböző neorealizmusok, amiket a kritika 
egyértelműen neodadaizmusként említ. 
Összevethető a kis Schwitters mű és a 30 évvel 
későbbi nagy Jacques De La Villéglé kollázs 
(Motte-piquet útja 1961). Ugyanígy a kis Picabia 
és az újrealizmus, vagy a popart nagyméretű

mechanikus képei között is érdekes az átfedés. 
A második korszakban olyan főművek kerültek 
bemutatásra, mint Tóm Wesselman kivilágított 
neonszobra (Kivilágított csendélet, 1964), ami a 
pár excellence amerikai pop példája, rendkívül 
attraktív mű, egyesíti a neonreklámok frivol 
hétköznapiságát, a csendélet banalitását, a 
plasztikkultúrát. Hiszen minden műanyag: 
plasztikrádió, plasztikgyümölcs, a hétköznapi 
amerikai új csendélet megjelenítője. Ugyanebből 
a korszakból látható Alain Jackquet híres, 
a francia újrealizmusra jellemző műve (Gaby 
d’Estrées, 1965), illetve Andy Warhol önarcképe 
(1964), ami túlmutat az egész popart és 
újrealizmuson: a legnagyobb művészek még a 
popartba is visszacsempésztek egy klasszikus 
mozzanatot, az önkutató önarckép motívumát.
A Warhol kép azt mutatja, hogy minden tömeg
médiumon, minden elidegenítésen, minden 
banalitáson, frivolitáson keresztül és ezek 
ellenére is a művész valahol mégis azt kutatja,

hogy ki vagyok én, mi a helyem a világban?
Ez a kép vezet át a kiállítás utolsó korsza
kához, ahol két remekmű zárja a sort: a Gilbert 
& George angol művészpár monumentális 
alkotása (Fifteen Hang-Out, 2003) közvetlenül 
a (2005-ös) Velencei Biennálé előtti Saint- 
Etienne-i nagy kiállításukon szerepelt. Groteszk, 
panoptikumszerű világukban a két művész, 
mint vándor, új modern Diogenészként néz 
körül a banalitások talaján, körülöttük furcsa 
árnyként megjelenő szörnyalakok, egyébként 
vérszívó rovarok felnagyított képei... Egész 
művészetük egy Odüsszeia, vándorlás a banális 
hétköznapok világában. Tehát ez az odafigyel, 
ráfigyel, nem nagy utópiákban gondolkodik, 
hanem a pici, banális, jelentéktelen részletek
ben; utcatáblákon, feliratokon, graffitiken, 
odavetett kis firkálásokon keresztül építik fel 
a hétköznapi világot. A velük egy időben 
kezdő francia Christian Boltanski romantiku
sabb, érzelmesebb utat képvisel, de ugyanígy 
a személyes részvételre épít. Ránéz, körülnéz, 
kis fotókból, amatőr dokumentumfotókból építi 
a világot, ahogy Gilbert 8c George minden képe 
is fotókon alapul, ők maguk nem tesznek 
hozzá, nem festenek, rajzolnak, szobrászkod
nak, lefényképezik a realitást. Ugyanúgy 
Boltanski is fotókat használ föl, ahol ismeretlen 
emberek, fiatalok, öregek, gyerekek, felnőttek, 
férfiak, nők ellesett egyszerű, véletlenszerű, 
kis töredéknyi, felvillanásként megjelenő élete 
bukkan elő. Mint egy nagy enciklopédiában 
felsorolva, amit kis lámpácskákkal megvilágít, 
s ez megint csak Diogenész lámpája, bevilágít 
a sötétbe, az ismeretlen életek pincéjébe, és 
meglát valamit. Azt, ami épp a lámpafény elé 
kerül. A lámpa egyébként nála eléggé 
kétértelmű, mert valla-tásra, börtönre, kiszol
gáltatottságra is utal, ahogy a kihallgatott 
szemébe vakít a lámpa. Itt a lámpa a fotóra, 
és a rajta megjelenő portré szemébe világít, mi 
kutatjuk őket, mi vagyunk a kihallgatok, mi 
akarjuk tudni, mi van mögötte. Tehát ez a két 
mű arra utal, hogy a kortárs művész nem a 
nagy utópiákban, az absztrakt tökéletes vilá
gokban gondolkozik, mint amilyet pl. Mondrian 
épített fel, vagy ahogy Fernand Léger létrehoz
ta az új ember, a dolgozó ember apoteózisát. 
Sem pedig a popart könnyed optimista, a vilá
got felkaroló és lazán magáévá tevő konzu- 
mista világnézetére épül, hanem egy szkep
tikusába a kis drámákban a nagy drámát 
felfedező új poétikus művészetszemléletet 
közvetít. ■

Mátis Rita kiállítása 
Pécsi Kisgaléria
2006. december 1 -  december 30.

A szelektív

A kaliforniai Jane Kaplowicz, 1979-ben, amikor 
még a nem is régen elcsendesedett művészeti 
cunami, a New Image (nálunk Új Szenzibilitás) 
hulláma csak szelíd fodrozódás volt, 
megfestette a Művészet a szoláriumban című 
olajképét.1 E kép alapján, akkor és ott, alig volt 
hihető, hogy az élet és a művészettörténet 
olyan erős szélsőségekként kerülnek majd 
egyszer egymással kapcsolatba, mint nap
jainkban. Ö még nem hihette, hogy mindkét 
egzisztencia megvan a másik nélkül, ezért 
derűs kijelentésekben tett tanúságot a 
feltételezés mellett: az élet a művészetről szól, 
a művészet pedig az életről. Neki sem az élet, 
sem a művészet nem volt túl gyanús, nem volt 
bonyolult. Inkább felkínálkozó, gazdagságában 
megosztható és mindent befogadó. Egy 
választékos ízlésű androgén érzékszervi rend
szer válaszmozdulataival átsatírozott világ, 
amelynek képein boldog játékossággal keve
rednek a művészettörténet főmotívumai 
Hokusai tajtékos tengerárjától Dániel Búrén 
csíkos minimál vásznáig, Picasso félabsztrakt 
tengerparti asszonyságáig, Matisse stelázsipa- 
pírrá szelídített táncoló és zenélő faun multip- 
likájáig. Mindezek fölött Minosz palotájának és 
Kréta tengerének bíbor, valamint kék kápráza- 
ta. Épp, mint a Csendes-óceán horizontján 
lebukó Nap Eurica-val szemben. Látható: 
kultúra, történelem némi személyes döntés- 
képességgel akár rendszerként is megjelenhet 
egy okos asszony érvelésében. Közép- 
Európában azonban több van.

Bevált fogása a művészetről szóló 
cikkeknek és a megnyitóbeszédeknek, hogy 
tekintélyt parancsoló bibliaidézetek, költői 
verssorok és mérvadó filozófiai tanulmányok 
felhasználásával mentesítik magukat nagy
ravaszul az „itt és most” viszonylataiból 
következő többletjelentések, vagy jelentés
felejtések létrehozta kötelezettségektől. Vagyis 
a tényleges szituáció felmérésének és 
érvényesítésének feladatától. És van ebben 
a finom félrehajlásban valami tényleg elfogad
ható. Mert van abban is valami igazság, hogy 
a művészeti alkotások alapjelentése ezredévek 
óta nem változott, és ha ez így lehet, akkor 
hol van esélye valamely eredeti mondanivaló 
fellelésének akár az alkotó, akár az interpretá- 
tor térfelén. Most látjuk: Pablo Picasso és 
Francis Bacon Velázquez átiratai2 (Las meninas, 
X. Ince pápa), Edwardo Paolozzi és William 
Blake egyezése Newtonban3 és az ő transz- 
former kiónjaiban (Newton álma, 1799.,
A teremtő, London, 2004.) közvetlenül erősítik 
Mátis Ritát. Rátalálásai nem függetlenek a ten
denciától, noha nem is teljesen önkény nélkül 
valók.

A művészet vagy az emberről, vagy nem 
nagyon az emberről szól. Odafordul, elfordul.
A művészetet az ember hozza létre, azonban a 
művelet célja maga olykor egészen tisztázatlan.
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androgén receptor és
az ő modulátorai

Vagy inkább oly sok körülmény formálja a 
kivitelező indulatot és mechanikáját, hogy az 
könnyen tisztázhatatlanságnak tűnik. Tiszteletre 
méltó az a művész, aki az alapjelentésnek gon
dolt összefüggések erejét még képes élvezhető 
hőfokon hitelesíteni, és még inkább az, aki 
személyes érdekeltségének fenntartásával képes 
nyomatékot adni a megszakítatlan banalitás 
érzékeltetésének. Hogy tudniillik azon a vég
ponton, ahová mostanában eljutottunk, a le
egyszerűsödés és katatón önmagunkra bámulá
sunk állapotában: minden mindennel összefügg. 
Banális tétel, mert ebben az összetömörödött 
mai együgyűségben igazsága felől kevesen 
kételkednek már, de a levezetés kísérletei 
közben még mindig markáns, egymással mere
deken szembenálló erkölcsi és világnézeti 
szűrők gondoskodnak a kiindulópontok külön
böző helyének meghatározásáról. Evvel pótolják 
az élet látszatait. Ezért aztán az idézett „össze
függések” valós esélye a tisztázhatatlanság.
A „minden mindennel összefügg” banális 
igazságának hangoztatása mögött az ember 
kimondatlan vágya rejtőzik csupán, amely arra 
vonatkozik, hogy bárha ez tényleg így lenne.
A zavarnak ez idő tájt éppoly tetszetős for
májában, mint azt Isidore Ducasse, vagy 
Stephan Mallarmé művelte. Hogy, ha most 
nincs is nyoma a harmóniának, az egyetemes 
összefüggések rendjében — valamilyen szinten
— minden és mindenki megtalálja a teljessé 
kiegészülés további kellékeit. És vannak szem
léletek, levezetések, amelyekben a kiindulópont 
természete miatt felvetődik a dolgok közötti 
kapcsolatok teljes hiánya is. Tévedhetetlen biz
tonsággal kísérik a történelmi korszakokat ezek 
a benyomások, és, mint valamilyen nagy távol
ságból vezérelt gerjedés — egy szinuszhullám
— mutatják a „feljövő” korszakok bizakodó 
összekapaszkodásának képeit, és a „süllyedő” 
időszakok szétesésének, kapcsolattalanságának 
jelzéseit. A közösség épülésének, megerősö
désének, az együttműködésnek, a társas 
konfliktusok megoldásának esélyeit, valamint 
mindezek ellentettjét, amely folyamat végered
ménye a magányosságára megrettenten meredő 
ember. Ezek a szignálok össze is sűrűsödhet
nek, nem kizárható, hogy egy időben lehet a 
„fent” és a „lent” is érvényes, az időnek anyag
ba öntött minőségét jól kifejező esszencia.

Mátis Ritának az utóbbi esztendőkben 
készült festményei láthatók ezúttal a 
galériában. Realista, életének intim helyzeteit 
körüljáró, ezeket többnyire értelmező munkák, 
továbbá olyan képek, amelyek semmi egyébről 
nem szólnak, mint mások életének egyáltalán 
nem intim, ámde elevenségtől, a színektől és 
azok érzéki sugárzásától csiklandóan izgató 
minőségéről. Az elevenségnek ez a valóság 
ábrázolásához kötött formája kizárja azt, hogy 
csak, mint valamilyen elvont céltételezés folya
matábrájaként kezeljük a Mátis képeket. A jelek

beazonosíthatóak, az azonosítás egy minden 
ízében emberi közeg részleteiről ad számot.
Ezek között az alkotói „én” középponti 
szerepet tölt be. De minek a középpontjaként 
szolgál ez a bizonyos alkotói „én”? — 
kérdezhetjük kissé tudálékosan.

A külső és belső világjárás középpontjaként. 
Magányosan is, csoportban is ott van az orien- 
tális csatorna és utcai jelenetben. Afrikában, 
Indiában, Thaiföldön és a Kaposvári utcában. 
Ahogy erről a gauguini ihletésű Testük aranya 
(2005), a Katalánok (2005), a Zanzibár és 
Djibuti (2005), a Pattayai éjszaka (2006) 
tanúskodik. Hímzett, ámde aláaknázott bole
róbán, fehér csempés fürdőszobában.4 
A világjárások közben készült alkalmi fotográfia 
túlexponált árnyalataiból azonban időközben 
finomra hangolt festői futamok lesznek, ame
lyekben nem nehéz felfedezni a festő evidencia
élményét. A színes valóságot. Annak káprázatos 
formagazdagságát. Ha a világ nem is létező 
világok legjobbika, de, hogy egy élményen ala
puló fogalom, az érzéki szépség fogalma, 
képzete itt meggyökerezhetett, az Mátis 
előadásának magabiztossága okán elfogadható
nak tetszik.

Megállapításokat teszek. A megállapítások 
minősítések. Arról szólnak, hogy milyeneknek is 
látom Mátis Rita itt bemutatott munkáit. Hogy 
milyen mondanivaló becsomagolására tartom 
kiváltképpen alkalmasnak őket. Ezek szerint 
kihívóak intenzív koloritjukkal és a mindig 
izgató női princípium magához csalogató 
édességével. Kívánatosak, mert a 
művészettörténet örök toposzainak kevésbé 
gátlásos emlékeihez is kapcsolódnak, de 
tartózkodásukkal visszafojtani kényszerítik a fel
szabaduló lélegzetet. Látjuk: nincs egyedül a

bizalmas, egzotikus vagy éppenséggel köznapi 
hangulatú pillanatokban. Magával van.5 Mint a 
Festő és modelljei (2006) című képében, amely
ben finoman felrémlik Velázquez Vénuszának 
emléke. Újabban kevésszer mutatkozik képein 
másokkal. A kiállítás egyik fő darabja, a 
Kleopátra halála (2006) hét egyidejű önarckép
változata a Bécsben meghalt Guido Reni 
tanítvány, Guido Cagnacci 1659-63 között 
született Kleopátra képének nem is túlzottan 
szabad értelmezése.6 A Caravaggio-i drámaiság 
és annak későbbi Correggio-féle szín-, és 
fénykezelése megkerülhetetlen festői impulzu
sokat jelenthetett Mátisnak, egyebekben azon
ban a modell megsokszorozott azonossága a 
legkomolyabb jelentéstani szükséglet. Itt is az 
„én” a sztereotip főszereplő. A kép tematikai 
átalakítása viszont önreflexív gesztus, nem 
különösebben rejtjeles helyzetleírás. Kétségkívül 
magyarázatot követel a visszatérő beállítás, a 
szereplőválogatás, aminek egyik sokatmondó 
mozzanata az önábrázolás. Az elillanó „más”, 
„mások” helyett —, miképpen Rembrandtnál, 
Cézanne-nál, Gogh-nál — az ő esetében is az 
önarckép, öntest lehet a viszonylagos magabiz
tossággal kivitelezhető ön-mozdulat felerősített 
formája. A magárahagyatottság szépséget ered
ményező, ugyanakkor fájó következménye a 
szeriális, kényszeres önmagára találás. 
Egyeseknek bántó exhibicionizmus.

A Fárasztó ez a délután (2006) fürdőszo
bájának akt-variációi, a Nem voltam egyedül ma 
sem (2005) gyönyörű, színes kelméket felvonul
tató „patternjei” a könnyű logikai határátlépés
ből (két ugyanazon szereplő ugyanazon időben 
és helyen) egy mély életigazságot hangsúlyozó 
(az androgén kvalitás is itt gyökerezik) zavar 
születik. Mindenkire vonatkozó. Itt a „Csak én
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Mátis Rita: Kleopátra halála, 2006

tudok versemnek hőse lenni...” Babitsi formu
lája valamelyest kitágul. Az „önmagam” 
fogalmában jelzett „én” — esetében — felveszi 
a „másik”, a társ funkcióját. Csiky Gergely 
mondja egy népszínműben: „Én vagyok a bíró, 
a hóhér és a pap. Elítélem, felakasztom, majd 
el is temetem magamat.” Egyikünknek sem 
ismeretlen formula. Nem tesz kimondottan 
magabiztossá.

Felkapja az ember a fejét a századforduló 
nagy történelmi változásának csuklópontján 
a megsokasodó paradicsom-allegóriák láttán. 
Apollószerű lovasok a tájban, melyben nincs 
hiba bájban. Fürdőző nők és Avignonból való 
kisasszonyok Aphrodité mutánsai (valójában 
marseille-i prostituáltak), ugyanitt küzdőképes 
„Vágyódás tiszta szerelemre” a Hegyi 
beszédekkel, a Vörös Kalapácsos emberrel 
összevegyülve.7 Árkádia, Parnasszus, 
Paradicsom, Proletár mennyország. Amit nem 
ad meg a valóság, megadja a képzetet, az

Mátis Rita: Fárasztó ez a délután, 2006

emlékezés. Az ellentmondás-mentesség 
vágyképeinek és kielégülésük dokumentumának 
formájában. A vegetatív és a tudatos viselkedés 
választásaiban, amelyeknek nincs alkalmasabb 
terepe a festészetnél.

Az „én” oldaláról a festészet olyan cse
lekvés, ami megköveteli az önmagát és 
tevékenységét vállaló személyiség tényleges 
„ottlétét”, és mert ezt a kiállást másutt más 
módon képtelenség garantálni, ennek az 
„exhibiciónak” itt központi szerepe lehet. 
Courbet 1855-ös Műterme8 a modernitás egyik 
középponti kategóriáját jeleníti meg önképének 
ravaszul kimódolt pozicionálásával.

Mátis Rita képei a művészettörténet egyik 
nagy, bár nem kellően befogadott tanulságát 
közvetítik, az önmegismerés és önmegfigyelés, 
az én-átadás mintavételeinek hasznosságát. 
Amelyekben a nagyképű, „milyen is az ember?” 
kérdést megelőzi a kisebb léptékben vizsgálódó 
és természetesebb, „milyen vagyok én?” 
Képeiben ott a vágy is: megmaradni annak, ami 
vagyok, és ott van ennek a tételnek a kimoz
dulása is valami felé: mivé válhatok. A Festő és 
modellje (2006) fizikai énjének két legfontosabb 
határát, fizikai „éppígyvalóságának” akt for
mában mutatkozó minőségét és festői énjének 
gyakorlati egybeesését (különállását?) jelöli.

A szóba jöhető előképek között elsősorban 
J. D. Ingres, de minden önmagát tükörben festő 
képíró elképzelhető. A textilholmik mintázata 
meg a nagy átéléssel felidézett Gentile da 
Fabriano-t kelti életre.9 A vágyak betöltésének 
statikus és dinamikus pólusai között helyezked
nek el önmagáról és önmaga kimozdulásairól, 
lehetséges kiterjedéséről, megsokszorozásáról 
készített munkái, amelyek kiváltképpen alkal
masak arra, hogy a legkülönbözőbb történeti
kulturális, valamint élethelyzetekben mutatkoz
zanak meg. Önmagából eredő spekulációi így 
nem sértvén személyiségi jogokat, minden rész
tárgyilagosságuk ellenére vizionárius, csak a 
művészetben és némely elmebetegségben 
valószínűsíthető esélyeket váltanak valóra.
Az önmagával benépesített művészettörténeti 
toposzok elragadó mutációiban a félelem, a 
szemérem, a kiállás, ön-, és énképét játékba 
vegyítő finom szomorúság keveredik. 
Megfelelően és elégségesen összetett alakzatok 
jönnek így létre ahhoz, hogy Mátis Rita munkáit 
ne csak exkluzívnak, hanem közönségesen 
nekünk valónak tekintsük. Hogy ne csak a 
kifinomult érzékiség impulzusait tékozlóan 
szerteszét szóró, ugyanakkor intellektuálisan 
eredeti gazdagság, hanem a pőre magárahagya- 
tottság élménye, valami végtelenül finoman 
minderre ráfátyolozódó szánalom is beleszer
veződjön a rendszerbe, amelynek kontúrjai 
betöltenek e képek elhagyása utáni időkben. ■

1 Jane Kaplowitz a B.F.A. diplomáját 1971-ben a Pratt 
Institute-ben, majd 1873-ban a M.F.A. végzettségét az 
Art Institute of Chicagóban szerezte. Egyéni kiállításai 
voltak New York-ban a Jason McCoy, a Curt Marcus, 
Rupert Goldsworthy és Grey Art Galériákban. Tanított az 
University of Nevadan, Las Vegasban, 2004-től kinevezett 
festészet és sokszorosító grafikatanár a Yale Egyetem 
Művészeti Karán.

2 Diego Velázquez de Silva (1599-1660) IV. Fülöp család
járól 1656-ban készített képeinek sorozata, Pablo 
Picasso: Las Meninas, Velázquez után (1957), olaj, 
194x260, Museo Picasso, Barcelona; Salvador Dali: 
Velázquez Las Meninas-a nyomán: A gyöngy (1981); X. 
Ince pápa portréja a roma Galleria Doria Pamphilj-ben

3 A londoni St Pancras 1998-ban felépült British Library- 
jének portikuszában, Anthony Gormley munkájával együtt 
állították fel 4 m-es bronzszobrát.

4 Varga Rita nagyszabású film-performanszában a Lőve me 
Tender You-ban Mátis Rita a jellegzetes kis hímzett mel
lényt viseli, amely az öndestruktív babák szokása szerint 
maga is fel van díszítve bombákkal.

5 Diego Velázquez: Vénusz tükör előtt (The Rokeby Venus) 
1649-51., olaj, vászon, 122,5 x 177 cm. National Gallery, 
London

6 Guido Cagnacci (1601-1663): Kleopátra halála (1659-63), 
olaj, vászon, 140 x 159.5 cm., Kunsthistorisches Museum, 
Bécs

7 Paul Cézanne egy sor három, ötalakos fürdőző aktot fes
tett 1880-1906 között. Pablo Picasso: Avignoni kis
asszonyok (1907) New York, Museum of Modern Art.
Pór Bertalan: Vágyódás tiszta szerelemre (1911) Modern 
Magyar Képtár, Pécs., Bíró Mihály (1886-1948): 1919. 
május 1., (Vörös kalapácsos ember) 1919. stb.

8 Gustave Courbet: A művész műterme, avagy a valóság 
allegóriája. 1855., olaj, vászon, 361 x 598 cm. Musée 
d'Orsay, Párizs

9 Jean Dominique Ingres (1780-1867): A Nagy Odaliszk. 
1814. olaj, vászon, 91 x 162 cm. Louvre, Párizs. Gentile 
da Fabriano (1370-1427): Királyok imádása. 1423. tem
pera, fa, 300 x 282 cm., Uffizi, Firenze
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Füzesi Heierli Zsuzsa kiállítása
Pécs, Parti Galéria A K N A I  T A M Á S
2006. december 2. -  2007. január 31.

Füzesi Heierli Zsuzsa

Kerámiaszobrok, szoborszerű tárgyak. Kertbe 
és kézbe valók. Kétségtelenül erős víziók 
alapján formált porcelán és samott kreációk, 
amelyek szerkezetről, visszatérő alakzatokról, 
alakzatok belső ritmusáról, az épülés lehet
séges mechanizmusairól „szólnak”. (Gil-Galad 
/-///. 2005., mázas porcelán, samottos kőedény, 
vasklorid mázzal.) És állítások persze az anyag, 
a rendelkezésére álló technikai előfeltételek 
rendszerszerű „bevethetőségéről”. (Hélix l-IV., 
Kettőshélix 2005-2006., mázas porcelán).
A sokértelmű „mátrix” érzelmes-érzéki és 
matematikai elvontságú testet-öltéseinek 
személyes olvasatairól. Magasra teszik a 
munkák a mércét, tegeződve bajos volna 
megvívni a kérdésekkel, amelyekkel nyugtatnak 
és nyugtalanítanak.

Bizonyos higgadtság és türelem kell ahhoz, 
hogy Füzesi Heierli Zsuzsa' aktuális művészeti 
teljesítményeinek egy, a hazainál tágasabb 
körben megtaláljuk a maguk kétségbe vonhatat- 
lanul alkalmas helyét. És a fiaskó veszélyével is 
meg kell küzdenünk. A napjainkban meg
határozónak látszó szellemi erőteret — a 
művészet tárgyteremtő gyakorlatának és elfo
gadó funkcióinak láttán — Nyugaton új kritikai 
elméletek rendezik át. Az ezeket integráló 
teóriák, mint az új művészettörténet, a vizuális 
kultúra ellentmondásos egészéről megírt 
elemzések, a képelmélet vagy a feminista 
diskurzus azonban csak szórványosan van jelen 
hazai színtereinken. Ahol egyébként a művészek 
körében lezajlott szemlélet- és generációváltás 
következtében kétségtelenül kialakult és 
markáns életjelenségeket árasztva létezik a 
nemzetközi folyamatokkal élő és aktív kapcso
latban lévő, a leszakadás tényét és élményét 
tárgyi-gyakorlati értelemben nem érzékelő 
kortárs művészet. Ez következett be az elmúlt 
húsz évben. Talán a Svájcban tetemes időt 
eltöltő Füzesi Heierli Zsuzsa maga is érzi, tudja, 
hogy a kilencvenes években megszülető elmélet 
és a művészet új identitását motiváló rokontu
dományi felismerések, a társadalmi viszonyokra 
koncentráló felelősségtudat, valamint a 
művészeti gyakorlat nehezen találnak egymásra.

Hófehérke almafája, 2006

Kerámia Mátrix
Szenvedi ezt és próbál tenni ellene. A 
művészek nagy része nem érti, vagy elutasítja 
munkájának új kontextualizációját, ami a leg
újabb kori diskurzusban másképpen játszik 
helykijelölő szerepet, mint a szűken-szigorúan 
esztétikai alapvetésen iskolázott hetvenes évek
ben. Ez a meg nem értés, „a praxis és a teória 
szétcsúszása” (András Edit) az egyik tünete 
annak, hogy a magyar művészeti színtér első
sorban saját belső problémáira koncentrál.
Hisz abban, hogy „saját utat” talált, jellemzője, 
hogy a társadalmi és művészi felelősség kérdé
seit felvető aktuális nemzetközi diskurzus iránt 
meglehetősen érzéketlen, nem hisz az említett 
fetelősségformák hazai relevanciájában és 
egyáltalán nem rendszerszerűen illeszti saját 
mondanivalóját mindahhoz, amit a nemzetközi 
értelemben jelentős tényeket regisztrálni soha 
nem rest művészeti közfelfogás üzenetként 
felismerésre érdemesnek tarthatna. Ami a 
profán műkereskedelmi érdek regiszterein túl- 
mutatóan már általánosabb kulturális hatással 
is rendelkezne.

Nem is vitás: egységes, komoly személyes 
eredményeket, önmagukban és önmagukhoz, 
valamint közvetlen előzményeikhez mérve 
igényes műveket felmutató a kiállítás. Mégis 
kétarcú az öröm. Van a felismerésben és a

meghatározásban valami ugyancsak emóciónak 
látszó ellentétel, ami a szakmai véleményként 
értendő telkesültséget mérsékletre inti. Ami 
nem feltétlenül örömforrás. Nagyon szép, 
nagyon eredeti minden. Teljesen jól 
áttekinthető rendet valószínűsítenek az üveg- 
posztamensre tett tárgyak, mind, az összes. 
Egymáshoz sorolódva nagy biztonsággal segítik 
követni az elejéről és visszájáról is bejárt 
logikákat, amiket a formák kapcsolódása, 
felépítése, szerkezeti ravaszságai „fejtenek ki” 
magabiztos bőséggel. A „belső problémákra” 
koncentráló eltökéltség és a mesteri magabiz
tosság azonban, mintha lefékezte volna azt a 
bizonytalanságokkal látványosabban csatázó 
tetterőt, ami Füzesi pályáját mindeddig jelle
mezte, és ami a „kifelé fordulás” tartós benyo
mását keltette mindeddig. Miközben minden 
precíz, hibátlan mechanikájú — és ami az ipar
művészetben a kézzel babusgatás 
kötelezettsége okán elengedhetetlen — igen 
közelről nézve is esztétikus, vonzó. Nem idegen 
tőle a laza szemlélődés, a céltalannak tetsző 
meditáció az önmagukban lévő dolgok ter
mészetes és természetellenes együttállásának 
mikéntje körül és a jelek szerint a rendszerező 
szemle sem zárható ki ebből a körültekintésből. 
De csak ez mutatkozik meg.

Nem hírlapi cikkecskékben kellene elmon
dani mindazt, amit róla tudunk, és amelyeknek 
láttán folyvást elfog a kétség, hogy lám, megint 
nincsen mód arra, hogy kifejtsük e minta 
tényleges helyét a művészetünkben. Könyvet 
kellene már írni róla és a munkáiról, olyan 
régen csinálja, olyan jól csinálja és annyi tárgy 
veszi már körül, hogy a mennyiségnek 
minőséget konstituáló kapacitásáról akár 
egyetlen verbális utalást sem kellene tenni 
esetében. Megbízható. Csupa olyant tesz, 
aminek szakmai hitele van, és amit tesz, az 
a magunkfajta néző szempontjából hibátlan 
minőség. Nem csapong, nem vált korán és 
éretlenül új irányokba, gondosan kidolgozza 
magából az utolsó invenciót is, ami az eredeti 
problémafelvetéssel még összefügg. Nem tehet 
a tehetségéről és nem tehet arról, hogy az álta
la felvetett ideák hatóköre olyannyira 
kitűzhetetlen, hogy emiatt tényleges helyzete, 
követett műfajának értéke szinte meghatároz
hatatlan. Olyan, viszonylag zárt közegben „élik” 
munkái az életüket, melyben nem kel vissz
hang, melyből nem sugárzik univerzális 
értelmű ujjongás a világ másképpen is látható 
fertályainak felfedezését követően. Nem 
törvényt teremt, hanem felmutatja azt. A 
„mátrix” szűkített hangzású értelmezését végzi 
kézenfekvő anyagaival, mázaival, technológiái
val. Kerámiaszobrászatnak kéne mondani, 
kézműves jellege ezt megengedi, de olyan közel 
van a „dísztárgy” funkcióhoz, hogy a „nagy
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művészet” és iparművészet határvitáiban ez az 
ambíció sajnálatosan alulmarad.

Sietnék többször is leírni: nem tehet róla. 
Talán négy- ötsoronként kéne leírni: „nem ő 
tehet róla.” Az idő múlt el, a kor változott meg 
nagyon. Nézem a kiállított tárgyakat. Szokatlan, 
eredeti hangú, zárt kompozíciók. Művesség és 
emelkedettség, szellemes szerkesztés, a nyer
sesség és izgatóan előkelő felületek egymásba 
váltása, középnehéz értelemadási kísérletek, 
melyek során az agy és a természet, a naturális 
és denaturált formaelemek összeműködésének 
rendje bukkan elő. (Fehér-, és Vörös 
Bandoneon, 2006, samottos kőedénymassza, 
vaskloridos máz). A korszak szellemiségében 
mindez azonban alig észrevehetően válik érdek
telenné. Miközben az a nemzedék, amelyhez 
Füzesi Heierli Zsuzsa is tartozik, a galériák, 
intézmények, kitüntetési javaslatain, egy kicsit 
a műtárgypiac referenciáin keresztül az érték 
nyilvános képviseletét is elismerteti, alátámaszt
ja és gyakorolja. Mindenütt ott van ez a 
nemzedék, hiszen ezért meghatározó. A kiállítá
sok derékhadát még az ő munkásságuk adja, 
de ennek a nemzedéknek már gyermekei van
nak, éspedig abban a korban, amikor tehet
séggel és magabiztossággal dörömbölhetnek 
bebocsáttatásért az ajtón, vagy kerülik azt meg, 
és ezt a jelenet számossága, mutatkozásának 
intenzitása okán bajos nem észrevenni.

■ Minthogy nem fáradt el, Füzesi valószínűleg 
nem is törődik az elfáradás valós veszélyeivel, 
és esze ágában sincs ennek megfelelően át
szabni terminológiáját, vagy „szókészletének” 
elemeit. Csak néha. És itt hibát követ el.
A Madárház tetőuszodával (2005), az Újgazdag 
madárvilla (2005), a Nyolcszemélyes babaszerviz 
(2005) vagy a Hófehérke almafája (2006) stilizá- 
ciói a szépelgés felé tett engedmények.
A mai ötvenesek nemzedéke ilyenek miatt

érezheti a rezignációt, vagy indirekt hátat 
fordítást a fiatalabb nemzedékek részéről. 
Diszfunkcionális tárgyak ezek a szónak abban 
az értelmében, hogy hamutartónak vagy virág
tartónak zökkenőmentesen nem használhatók. 
Kerti dísznek. Ezért iparművészet. És azért nem 
iparművészet, mert mégiscsak kézműves 
mesterség marad, amely egyedi tárgyakat hoz 
létre. Ez a tevékenység — bár iparosítható — 
sokszorozásaiban nagy sebességű formai és tar
talmi kifáradáshoz vezetne. Érzi, tudja ezt az 
alkotó. Füzesi Heierli Zsuzsa munkáinak ez a 
sorsváltozata szóba sem jön, a művész egy-két 
variációban kimeríti az adott léptékhez és 
tömeghez rendelt formakapcsolatokat és 
továbblép. Mint a szobrászok. De ebben az

egészben nem a szómágiára emlékeztető 
határviták ez érdekesek...

Hanem az, hogy autonómiát keres, 
autonómiát talál. Tudományszerűen szervezett 
a keresés és megtalálás —, a címben megjelent 
sokértelmű „mátrix” fogalom is efelé terelget — 
de a „mátrix” problematika feldolgozottsága 
miatt, formai redundanciája miatt esetünkben 
keramikus! metodikára egyszerűsödik. Az össze
rakás, anyagkezelés ritmusai, önmagát megtartó 
cellaszerkezetű és hálózatosán felrakott formái 
tartják egyben a kiállítást. Önmagára reflektáló, 
zárt világ. Autonóm. Laboratórium, ahol minden 
szervezett gondolat és szabályokkal körülírt 
tevékenység a vegyelemzett anyagszépség meg
mutatására tör. A világ meg olyan, amilyen. ■

1 Füzesi Zsuzsa keramikus Nagymányokon született 1953. 
Január 19-én. 1974-1979: Magyar Iparművészeti Főiskola, 
mestere: Schrammel Imre. 1981: Dunántúli Tárlat-díja, Ka
posvár: 1982: Baranya megyei Tárlat, Baranya megye díja, 
Pécs; 1992: XII. Országos Kerámia Biennálé, Pécs, III. díj; 
1994: XIII. Országos Kerámia Biennálé, Pécs, Kecskeméti 
Kerámiastúdió különdíja; 1996: XIV. Országos Kerámia Bi
ennálé, Pécs, I. díj; 1996: Siklósi Szalon, Siklós, különdíj. 
Szimpóziumok: 1979, 1988, 1989: Építészet és Kerámia, 
Siklós; 1981: Égetés a szabadban, Siklós-Kecskemét; 
1989: Tér és kerámia, Römhild (D); 1991: Szín, Siklós; 
1992, 1993: Terra és vendégei, Siklós; 1993: Ipar és kerá
mia, Beer-Sheva (Izrael); 1996-1998: » DeForma Alapít
vány, Siklós. 1980-81 között a pécsi Művészeti Szakközép- 
iskola kerámia szaktanára. 1990-től a Siklósi Kerámia Al
kotóház művészeti vezetője. 1981-től önálló művész, a 
Terra csoportnak megalakulása óta (1992) tagja. Pécsett 
és Svájcban él. A főiskolán a porcelánszak mellett dizájn- 
nal és építészeti kerámiával foglalkozik, majd tanulmányai 
befejeztével elsősorban raku-égetési technikával dolgozik. 
Később edényeit, centrális helyzetükből kimozdítva, lá
bakra állítja, az így létrejövő pszeudó-edényeket, mint 
egy-egy személyes történet vagy emlék „hordozóját”, 
Szellemtartónak vagy lélektartónak nevezi el. Következő 
sorozatának szürreális alakjai az emberben is élő ősi ösz
tönvilág lényei. Régi korok fazekaskultúrái, így az indián, 
a mezopotámiai, a babilóniai, az archaikus görög kultúra 
formavilága egyaránt nagy hatást gyakorolt művészetére. 
Részt vesz a PTE MK doktori programjában.

Hélix, 2006
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Kotormán László szobrászművész
kiállítása S Á R V Á R I  Z I T A
Pécs, Parti Galéria
2006. október 14 -  november 30. .......................................

Holdfelszín és ingó kő

Orientalista szellemiségű kiállításból gazdag 
volt 2006 októbere. Kotormán László Ingó kő 
és Vízöntő című Parti Galériában látható tárlata 
mellett Varga Ferencnek nyílt kiállítása a 
Hattyúházban. Mindkettőjük egykori Bencsik 
tanítvány, első generációs mesteriskolás.
Pécsett kiállított munkáikból egyfelől a ter
mészethez való sajátos vonzódás és tisztelet 
tűnt ki, másrészről a természethez való sajátos 
megközelítés módból adódóan egyfajta anali
tikus szobrászati gyakorlat. Az a sajátos gyakor
lat mely a kőben juttatja kifejezésre a hódolatot 
a hely — legyen az földrajzi vagy szellemi — 
előtt, amiből táplálkozott, ahol a fogalom kife
jezésre jutott, mely szobraik metafizikáját adta.

A mindannyiunkban közös idea manifesz
tálódik térben és időben, amikor először 
találkozunk Kotormán László munkáival. 
Természetes tőle az a minimalista, precíz hoz
záállás az anyaghoz, ami nem a művészt láttat
ja, hanem a személyén túlmutató immanens 
kiterjesztésének ilyenfajta lehetőségét, az indi
viduumon túlinak a belső felfedezését a kő 
megmunkálása által. Nem a tanult történeti 
filozófia aktivizálódik, a létezés kezd dialógusba 
az énnel. Háttérbe szorul az alkotó, a művész, 
s ezzel vívja ki a legnagyobb tiszteletet. 
Kotormán tiszta formákból, motívumokból és 
szimbólumokból építkezik.

A megmunkált kőből szivárgó filozófia 
burokba csomagolja a teret, színes plazmában 
úszva lelassul a gyors rezonanciára hajlamos 
tudat, átkukucskál a dimenzió kulcslyukon, és 
a gondolat átadja magát az észlelés metamor
fózisának.

A szobrok inognak, billegnek, tartalmuk 
mérlegállásukból kimozdítva generál asszociatív 
erőmezőt. A legalapvetőbb geometrikus formák 
ihlették őket: háromszögek, négyszögek, körök,

és a legerősebb kövekből nyerték alakjukat: 
gránitból és bazaltból. Posztamenseik is ugyan
abból az anyagból készültek, nem válnak el a 
műtől; kínálják a súlyuk ellenére légiesen 
mozgó testeket.

Statikájuk olyan belső térre épül, ami 
ugyanolyan precízen megmunkált, mint külső 
burka, így képes lebegni, repülni. Olykor a 
kőben kialakított trapéz alakú forma az, ami 
lehetővé teszi a szobor két felének egymásra 
csúsztathatóságát, egymásra illesztését; ilyenkor 
harmóniában olvadnak össze, mint az egymásra 
talált androgűn párok, máskor két, a poszta- 
mensből kinövő tartópilléren lebeg a három
szögszárnyon vitorlázó mű.

A Hal című munka, egy ovális, végein csú
csokba futó két bazaltoszlopra fektetett forma, 
ha kimozdul eredeti helyzetéből, bálnává vál
tozik, és úszni kezd. Ez az alkotás van a kiállító 
tér közepén és ha minden ingó szobor egy
szerre hintázik, mozgolódó organikává változik 
körülöttünk a tér.

Kotormán szobrai egy olyan vidékről 
táplálkoznak, melyek nem újak, nem is régiek, 
lényegük nem-múló, a Kelethez vonzódó nyu
gati művész idealizált tájairól érkeznek.

Kotormán Kelete azonban a hagyományait 
gyakorló tradicionális Kelet, mely távol áll Ginza 
neonfényes manga kultúrájától, távol mindentől, 
amit érintettek absztrakt elméletek, távol a kul
turális civilizáció termékeitől, közel azonban 
minden őserőhöz.

Az ősi Nippon felkelő, lenyugvó Napját, 
felkelő, lenyugvó Holdját szimbolizálja egyik 
munkája (Nap-Hold), mely az égitesteket 
barázdált érmékként jeleníti meg, ahogy jönnek- 
mennek a képzeletbeli horizonton.

A nyugati ember a Keletet, annak 
szellemtörténetét, minden manifesztálódott lét

formáját ujjongva fogadja, de mint a 
Lótuszföldön járó robot, saját fogalomtárával 
misztifikálja a „tökéletes csiszoltságot”. A Kelet 
művészi megközelítés módja a mi olvasatunk
ban nem a „Kelet meghódítását, átformálását 
és a felette való uralom megszerzését célul 
kitűző nyugati viselkedésminta”*, tehát nem 
a klasszikus orientalizmus gyakorlata, hanem 
kultúrájának, filozófiájának, művészetének 
tanulmányozása és beépítése, formai és tartalmi 
elemeinek átvétele és átértelmezése lenne.

A keleti művészetből átvett tartalom és 
forma jut kifejezésre Kotormán László Nap,
Hold, Hal, Víz tematikájú munkáiban is. 
Univerzális szobrászata, mint egy selyemte
kercsre vetett haiku. Szabályos, könnyed, mégis 
hihetetlen súllyal tapad egyéni univerzumokhoz, 
melyen elemi erővel hat képzeletkeltő és 
hangulatébresztő gondolatisága.

Már hajnali négy...
Kilencedszer is fölkelek
Holdat csodálni.
(Bashó)

Kotormán László impresszív egyéni kiállítása 
után 2007. február 3-án „SZABADműtárgyPIAC” 
néven nyílt rendhagyó jótékonysági kiállítás a 
Parti Galériában, ahol Kotormán László ismét 
nagy szerepet kapott.

„Életmentő művészi összefogásként” 
hirdette a Parti Galéria a kiállítást, aukciót és 
vásárt, mely csak egy hétig volt látogatható.
A kiállítás festők, szobrászok, keramikusok, 
ötvös- és textilművészek alkotásait mutatta be 
és kínálta megvételre. Az összefogás célja 
Kotormán László kislánya gyógyíttatásának 
segítése.

Az ezen a rendhagyó eseményen vásárolt 
munkákhoz az esztétika élményén túl egy 
nemes cél kapcsolódik és emeli a műalkotás 
eszmei értékét. Manapság, aki műalkotást 
vásárol irodába, nappali falára, egészen érdekes 
szempontok szerint választja ki az alkotást. 
Olyan formai kritériumok alapján dönt, melyek 
valószínűleg sok művész önérzetét sértenék.
Na persze, szentimentális romantikával nem 
érdemes a műtárgypiachoz közelíteni.

Amikor valami hasonló esemény kapcsán 
kerül egy hozzánk egy műalkotás — ahogy 
történt az a Parti Galériában kiállított sok-sok 
alkotással is —, sokkal inkább tekintjük sajá
tunknak. Kiemelt helyet kap és örök történet 
kapcsolódik hozzá. Igen, ez is fontos, hogy van 
az alkotásnak narratívája, mely továbbörökít
hető.
A rendhagyó akció sikeresnek bizonyult. 
Aukcióval zárult. ■

Irodalom:
Kostler, Arthur: A lótusz és a robot. Második rész: Japán. 
Terbessi Kiadó, Budapest, 1999.
Said, Edward W.: Orientalizmus. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 2000.
Barthes, Roland: Becsempészett jelentés. A jelek birodal
ma: Japán. Nagyvilág, 1978. október.
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(M) érték
Világhírű magyar fotográfusok

A Magyar Fotográfiai Múzeum (Kecskemét) gyűjteményéből válogatott kiállítás öt magyarországi születésű fotóművész, BrassaT, Róbert Capa, 
André Kertész, Moholy-Nagy László és Martin Munkácsi munkásságát mutatja be. Az alábbiakban a kiállítás rendezőjének megnyitóját közöljük.

M/érték

A kiállításmegnyitó fura egy műfaj. Tulajdonképpen senkinek sem kell, s csak kettőnek rossz, 
a közönségnek és a megnyitónak. Másnak nem. Essünk hát túl rajta mihamarabb!

Miért ez a címe?
Azt gondolom, a magyar fotográfia (is) válságos időszakban van. Ne most mondjam el miért, de 
bármikor bedobnak valamelyik nyílásomon egy tízforintost, elkezdem mondani végeérhetetlenül. 
Panaszkodás helyett — legalább a magam és néhány látogató rosszérzését gyógyítandó — állítot
tam össze ezt a kiállítást, melynek minden képe Érték, (eszmeileg, művészileg, de euróbán számol
va is) ugyanakkor a képek, az alkotók és a hozzájuk kapcsolódó tudásaink együtt egyfajta Mérték 
is. Én most ennyit tettem a folyamatos és erősödő szembeszélben, a permanens rosszkedvem ellen.

Kincses Károly 
fotómuzeológus

Az időfolyam. A világ folyamatosan mozgásban van, minden pillanat történését egy újabb történés 
követi. Mi, akik jelen vagyunk benne, csak nagyon ritkán rögzítünk a mozgásból egy-egy állóképet, 
ezért a dolgok összefolynak kibogozhatatlanul. Amikor viszont fényképezünk, minden exponálás 
kiszakít a folytonosan mozgó folyamból egy részecskét, és azt képpé alakítva konzerválja, időtlenné 
teszi. Ezeket az állóképeket később összerakva, a készítő, (vagy a kép szereplője) rekonstruálja a 
korábbi folytonosságot. De ha a képek elszakadnak készítőiktől, szereplőiktől, akkor valakinek, 
ezeket a kontextusukat vesztett képeket ismét sorba kell állítania, meg kell őket határoznia, fel kell 
ismerje azt a tér-idő szerkezetet, melyből kiszakadtak annak idején. S ami a legfontosabb, a képek 
nem ábrázolta hiátusokat képzelettel, tudással ki kell pótolja. Ez a dolga a fotómuzeológusnak.

Önöknek ezek itt csak képek egy kiállítóterem falán. Csinálta őket valaki, ábrázolnak valamit.
Eddig és ezután is erről beszéltünk, mert ez a fontos. De engedtessék meg egy kis privatizálás is 
a részemről. Nekem ezek a képek ismerőseim, rokonaim, szinte mindent tudok róluk, én általam 
kerültek a fotómúzeum raktáraiba, minden reggel köszönök nekik. És ők hálásak ezért, beszélget
nek velem. Ennél több pedig nem kell egy magamfajtának. Ez a kiállítás ezt önöknek is biztosíthat
ja. Ne most a megnyitón, hanem később, alkalmasabb pillanatban, próbáljanak meg egy-egy képpel 
bizalmas viszonyba kerülni. Álljanak meg előtte, ne gondoljanak arra, hogy most éppen sms-t kel
lene írniuk valakinek, hogy ellik a kutyájuk, vagy holnap megszűnik a munkahelyük. Az ott, akkor 
ne legyen érdekes. És ha létrejön ez a zavartalan pillanat, nincs más dolguk, mint hallgatózni, a 
finom kis belső hangokat meghallani, s akkor ezek a képek megnyílnak, s a beléjük zárt rengeteg 
tudást, érzelmet, hangulatot elkezdik sugározni. Ez öröm. Aki meg nem képes erre, nem figyel, nem 
akarja a párbeszédet, az csak nézegesse őket, elég érdekesek úgy is.

Miért fontos ez a dolog? A fotográfia (miközben éppen napjainkban értéktelenedik el, napi 
használatú, és használat után eldobandó dologgá válik) értékes része most lesz és lett a 
képzőművészet integráns része, a műtárgypiacok csillagászati árú szereplői, kiállítások, könyvek, 
albumok főszereplői. Ez pedig itt Pécsett egy ilyen alkalom. Még sohasem volt egyszerre, ilyen 
értékű, ilyen híres és ismert fotóanyag a városban. Ez most az első.
De a koncepció, melynek révén egymás mellé kerültek ezek a képek, legalább annyira fontos a 
számomra, s ha hisznek nekem, Önöknek is. Ezeknek az embereknek már rengeteg kiállítást 
szerveztem itthon és a nagyvilágban az utolsó harminc évben. Mindegyiknek, külön-külön. Amit 
lehetett, ami érdekes volt, mindent megmutattam. És mégis számtalan kérdés maradt bennem. 
Ezeket a kérdéseket adja tovább ez a kiállítás Önöknek, anélkül, hogy bárki helyett is megfogal
maznék akár csak egyetlen választ is. De például belegondoltak, hogy ezek az alkotók a XX. század 
fordulóján alig egy bő évtized alatt születtek, méghozzá egy alig 400 km-es sugarú körben? Miért, 
hogy itt és pont ekkor? És abba belegondoltak-e, hogy ezek egyike sem maradt itthon, hanem fel
nőtt fejjel mindannyian emigráltak? És mi van ha nem mennek el? És mi lenne velük ma? És így 
tovább, kérdések garmadája várna válaszra, van dolguk vele elég.

Most, itt, ezen a kiállításon az öt alkotó 132 képét nem megszokott csoportosításban látják, hanem 
egy időtengely mentén csoportosítva. Mi történt velük ugyanazokban a történelmi helyzetekben, 
hogyan változott stílusuk, hatottak-e egymásra vagy sem, ezek a további kérdések, járják végig 
a dátumok kijelölte utat, vegyenek részt a nagy idő- és térutazásban, mely 1912 és 1974 között 
Brassótól a kínai Hankow-ig terjed. Kérdezzenek nyugodtan és válaszoljanak is rá, ha tudnak, s 
akkor megérte eljönni. Áldás, békesség, a kiállítás megnyílt.

KINCSES KÁROLY

32  echo 2007/1

Pécs, Városi Képtár 
2007. február 1 -  március 15



S Z Í N H Á Z R Ó L

A francia hadnagy szeretője
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza
2007. február 3.

Közföldi metaszínház
Azért nem csinálok filmet többé, mert nincsenek 
történetek — az elkeseredett idézet a 70-es 
80-as évek magyar underground kultúrájának 
meghatározó alakjától, a kor egyik legnagysze
rűbb lenyomataként ismert film rendezőjétől 
származik. Nincsenek történetek, tehát nem lehet 
filmet csinálni. Számtalan sors- és kortársa, akik 
azonban nyilván az ellenkezőjét vallják, ontják 
magukból a produktumokat, különböző szakmai 
ünnepeken díjesőkkel agyonünnepelve magukat. 
A mester pedig hallgat, befogadó pedig a pro
duktumok láttán elgondolkozik, s egyre gyakrab
ban ad mélyen igazat a bús filmesnek, s csak 
nagyon ritkán adódik olyan filmélményünk, hazai 
piacon még inkább, amikor szívből felkiálthat
nánk: Mester, van még remény!

Színházi embertől még nem hallottam, hogy 
nem rendez, mert nincsenek történetek. Rendez 
boldog boldogtalan, amíg van rá pénz, az állam 
támogatja. Igaz, évről évre vékonyabb tárcával 
engedi útra a fantáziátlannál fantáziátlanabb 
évadokat. Az is tény, hogy sosem volt szem
pont a költségvetési milliók (elnézést a popu
lista hangért, az adófizető állampolgárok 
pénze!) feletti marakodás során, hogy mire is 
adják azt pontosan. Elsősorban persze a fennál
ló kőszínházi rendszer fenntartására, mert első 
számú érdeke minden benne élőnek, hogy a 
státusa, a munkája (fizetése) megmaradjon. 
Tudom, szánalmas a vidéki színész gázsija, 
a nagy pénzt vendégrendezésekkel,

vendégjátékokkal lehet leakasztani, s ez 
vidékről felfele — kevés kivétellel — szinte 
lehetetlen, annál inkább ellenkező irányból, 
akár hakni jelleggel. A vidéki színészek meg 
vegetálnak, vállalkoznak, vagy előbb utóbb 
elmennek hajósinasnak óceánjáró hajókra.

Sorolhatnánk azokat az évszázados színházi 
anomáliákat, melyek a jelen helyzethez vezették 
honi színi világunkat, különös tekintettel a vidé
ki színházak helyzetére. S persze nagyon 
igazságtalanok lennénk, ha nem vennénk észre 
azokat az erőfeszítéseket, melyek évek óta 
mégiscsak látszanak a közönségcsalogató, 
bevételt ígérő színházi törekvések oltárán. 
Budapesti színházak esetében különös és egyre 
növekvő probléma a nézőhiány. Amolyan sok 
az eszkimó, kevés a fóka probléma ez ott. 
Vidéken a nagyjából egy város egy színház relá
cióban jobb a helyzet e tekintetben, az itteni 
látogatottság csökkenés elsődleges oka anyagi, 
másrészt pedig az egyre megbízhatatlanabb 
színvonal. E mögött persze lappanghat koncep
cionális törekvés is: új utak keresése, kísérle
tezés, új műfajok megmutatása. Fiatal rendezők 
szabad kezet kaptak, hogy titáni hévvel vonz
zák a nagyérdeműt, ám például sem Hargitai 
Iván, sem Béres Attila rendezői jelenléte nem

Fillár István (Charles)

Herczeg Adrienn (Sarah) és 
Unger Pálma (Liza néni)

váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Elkótyavetyéltünk velük néhány évet, s talán 
most a konzekvenciára is sor kerül. De hogyan 
tovább? Mi a tuti siker titka?

Valószínű nincsen sem tuti siker, sem titka 
neki. Legfeljebb valószínűsíteni, próbálkozni 
lehet. így volt ez korábban is, csak talán kisebb 
volt a tét. Megmutatkozik az utóbbi 2 -3  évben 
egy új trend, melyben fővárosi és vidéki szín
házak egyaránt a nézőcsalogató, már korábban 
nagy sikert aratott filmek, vagy kultikus 
regények színpadi változataival közelítenek 
közönségük felé. Ilyen példa a József Attila 
Színházban A Pál utcai fiúk (pár éve Pécsett is 
ment), a Nemzetiben Bulgakov Mester és 
Margaritá\a, a Vígszínházban a Száz év magány, 
a Radnótiban ajane Eyre, a Bárkán A legyek 
ura, vagy Az iskola a határon, a Magyar Színház 
pedig egyenesen Károlyi Gáspár Vizsolyi bibliá
i t  tűzi műsorára hamarosan.

Szűkebb házunk táján is fellelhető ez a 
jelenség. Megosztott sikerrel persze. Radványi 
Géza megrendítő filmje, a Valahol Európában, 
majd Bertolucci hírhedt filmje, Az utolsó tangó 
Párizsban, de megvolt a Ternovszky-Nepp 
páros világot járt mesefilmje, a Macskafogó is, 
legutóbb pedig a XX. századi angol regény- 
irodalom korszakalkotó műve — mely nálunk 
ebben a formában kevéssé ismert, sokkal 
inkább az 1981-ben Harold Pintér forgatókönyve 
és a belőle készült film révén — A francia had
nagy szeretője.

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ
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A pécsi bemutató színlapjának tanulsága szerint 
John Fowles 1969-ben írt regényének színpadra 
alkalmazója Korognai Károly, aki az előadást 
rendezőként is jegyzi. 2004-ben már egy másik 
furcsa szerelmi háromszöget boncolgatott a 
pécsi deszkákon, A Janika című Csáth Géza 
darabban.

Regény a regényben

Az 1969-ben megjelent A francia hadnagy 
szeretője című Fowles regény az irodalomtu
domány számára és az angol olvasóközönség 
számára egyaránt érdekfeszítő metafikciós 
prózakísérlet. Két idősíkon, száz év különb
séggel zajlik benne párhuzamos cselekmény, 
mely cselekmények lényegüket tekintve 
azonosak. A regény, mely első látásra a vikto
riánus korban játszódó történelmi regény lenne, 
valójában nem az, hanem stílusgyakorlat, a 
korabeli szerzők stílusában, mely persze 
ugyanakkor lehetetlen is, hiszen témáját, a 
szerelmi háromszöget, tiltott szerelmi viszonyt 
tekintve éppen nem születhetett volna meg, 
hiszen a kor konvenciói szempontjából tabukat 
dönget. Ebből az alapállásból is látszik már, 
hogy van a műben kiaknázandó matéria.
Charles, az angol tudós arisztokrata meglátogat
ja jegyesét a kis tengerparti üdülővárosban. 
Jegyesével való sétáik alkalmával megismer
kedik a környéken bukott nőként ismert Sarah- 
val, pkit csak a francia hadnagy szeretője néven 
emleget az őt mélységesen megvető 
környezete. Charles szerelemre gyűl a titokzatos 
hölgy iránt, hamarosan viszonya lesz vele. 
Miközben zajlik a sok új elemet nem tartalmazó 
szerelmi háromszög Fowles több szinten ábrá
zolja a kor kisvárosi életét, a felső osztályokon 
át a cselédségig bezárólag. Ábrázolásmódja 
több rétű, és erőteljes szatirikus hangvételű 
kommentárokkal szövi át a bonyodalmas cse
lekményt, többféle befejezést sejtet más-más 
stílusban. Mindeközben tanúi lehetünk a két
szintű regényalkotás módszertanával küzdő 
szerző vívódásainak. Témája valójában maga 
a regény, annak magírhatósága, megírhatat- 
lansága.

Film a filmben

Amikor Harold Pintér és a filmrendező Karéi 
Reisz 1981-ben rátalált a műre, pontosan ezen 
a szálon ragadta meg átdolgozásra a művet, s 
rögtön film a filmben lett belőle. Elhagyták a 
modern regényíró alakját, aki irányítja hősei 
sorsát, változatokat ír adott szituációkra, ehe
lyett a szerzők egy filmforgatásba ágyazva 
alkotják meg a párhuzamos sorsokat. A filmfor
gatás alatt egymásba szeret a két viktoriánus 
korabeli szerelmes hőst alakító színész (Jeremy 
Irons és Meryl Streep). Pinterék tulajdonképpen 
ezzel a kerettel kiherélik a szövevényes regény 
„lényegét”, de egy nagy sikerű hollywoodi film 
kerekedett belőle. A 19. századi, szigorú és 
merev morális korlátok között bujkáló patetikus 
tiltott szerelem adta állandóan vibráló feszült
ség napjainkban, a forgatáson, a két színész 
között egy szimpla kis félrelépéssé degradáló
dott, a szerelmi, szexuális szabadság, melyért a 
múlt században még nagy árat fizettek hőseink, 
ma már olcsó és megszokott szituációk közül 
csak egy.

Színház a színházban

Korognai Károly kreatívan színházi közegbe 
helyezte át a darabot. Premierre készül a tár
sulat, A francia hadnagy szeretője című darabot
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Jelenet a darabból

mutatják be, s a kosztümös próbák közben a 
rendező felesége, Anna (Stubendek Katalin), s 
a főhőst alakító Mike (Fillár István) egymásba 
szeret. A rendező (Pál András) — mellesleg 
majdhogy az egyetlen valami életszerű karaktert 
megformálni és végigvinni bíró színész az 
előadásban — tudja is meg nem is, minden
esetre, látott már hasonló szituációt, valószínű, 
a szimpla véggel is tisztában van. Szánalmas 
a „közföldre” száműzött Sarah, a becstelen nő 
karaktere, a mai szabad és nagyon is szabados 
erkölcsi közegben, sőt ezen belül a színháziban, 
ahol szükségszerű a nagyon erős és koncentrált 
fizikai, érzelmi közelség a színészek között. 
Ezekből a civilnél közelebbi határokból adódik 
gyakorta a félrelépések sora, melyekből egyet 
most itt is bemutatnak. Jól érzékelhető a 
próbafolyamat megállításakor a színészek moz
dulataiból, ahogy visszazökkennek a súlyos 
kosztümökben a „civilbe”, hogy ciki ez, érdek
telen, de azért nyomjuk, mert itt hisztiz a ren
dező, s nyakunkon a premier. És valóban. Itt a 
harmadik dimenzió is, a Közönség, a „valódi” 
térben és időben. És ez még csak bonyolítja a 
helyzetet.

Korognai rendezése kaotikus. És unalmas. 
Persze ez a két dolog nagyon is összefügg. 
Sajnos nagyon sokáig eltart az első etapban, 
amíg a Nézőnek össze áll a ki kivel van szituá
ció, s mire ez megtörténik, egyrészt elfárad, 
másrészt a szünetben irodalmi ismeretek nélkül 
is prímán előrevetíti a második részben várható 
cselekményt. Ezért a szünetben többen úgy 
érzik, haza is mehetnek nyugodtan, megtörtént 
itt már minden, ami érdeklődésre adhat számot. 
Maradó és kitartó Néző találékonysága, vagy a 
kiszámítható dramaturgia azonban önmagában 
még nem nagy hiba. Sokkal inkább az, hogy a 
színészvezetés helyett rendező megannyi 
sorsára hagyott színészt keringet a színpadon, 
ami sajnos nem ritka ám nagyon silány ren
dezői attitűd, itt viszont a stílusjátékokra alkal
mat adó szituációkban kifejezetten megbocsát
hatatlan bűn, hiszen ennek hiányában a lényeg 
veszik el, a játszás lényege, az akár meglehetős 
keserédes, de mégis csak humorforrást biz
tosító játék lényege. Korognai színészei mind 
becsülettel próbálkoznak, és valószínűleg 
tisztában is vannak a feladat bonyolultságával.
A szokatlan játékstílus keveredés azonban nem 
egykönnyen megoldható számukra, s ebben 
szinte semmi segítséget nem kapnak. Ezért 
olyan nagyon vegyesek és hullámzóak a teljesít
mények, ami egyenesen az élvezhetőség 
rovására megy. Nem segít a befogadói gyönyör

kialakulásában a hevenyészett díszlet sem.
Kicsit furcsa, idegen a közegben, de figyelemre 
méltó az előadásban felhangzó zene, mely 
különösen az átállások nehézségén segíti át 
rendezőt. Korognainak el kellett volna döntenie, 
hogy mi a szándéka valójában. A színházi 
kulisszák mögé akar betekintést nyújtani, egy 
afféle offstage szituációban, vagy inkább a 
szerelmi háromszög témát szeretné kibontani, 
érzelmekkel, azok nélkül, mégis. Mivel egyikre 
sem helyezett nagyobb hangsúlyt, ezért szépen 
ellaposodott minden benne rejlő lehetőség. A 
színházi kulisszatitkok kiteregetése önmagában 
még ízléstelen is lehet, vagy sokak számára 
még érdektelen is, de láttunk már hasonlót jó 
ízléssel, szarkasztikus humorral, mégis 
kegyetlen öniróniával. Dereng valami a POSZT 
versenydarabjai közül, A veszett fejsze című 
előadás. Igen, Fowles kortársa a szintén angol 
szerző Michael Frayn, A veszett fejsze című 
darabjában a színház a színházban szituáció 
jelenik meg, valamint a reménytelen, kilátásta
lan vidéki színházi, színészi lét keserű valósága 
meglehetős humorral, szatirikus ábrázolásban, 
Mohácsi János rendezésében, a kaposvári Csiky 
Gergely Színház előadásában. Mohácsi rende
zése túl hosszú, mindig az, de ezért akár 
szeretni is lehet, viszont pontos és kimeríti az 
összes helyzet és a darab, valamint a nagyszerű 
színészei adta lehetőséget, s egészet formál a 
háromrészes torzóból. A végén összeáll minden 
egy képpé.

Korognai kontra Mohácsi történet kerekedett 
az írás végén egy képpé, s ezt amolyan 
metaforaként is érthetnénk arra utalva, hogy 
nincs még két hónapja, hogy Korognai a 
kaposvári színház igazgatói székéért szállt harc
ba a Znamenák-Mohácsi párossal szemben. 
Sikertelenül. Mondjuk ki: hála az Úrnak. Igaz, 
a meccs még nincsen lejátszva, de mindeneset
re — Kaposvár szempontjából -  reményt keltő 
az a hír, mely Korognaival kapcsolatban 
szárnyra kelt, hogy a határon túli magyar szín
játszást erősíti szeptembertől. A kassai Thália 
színház magyar tagozatának lesz a művészeti 
vezetője. (?) Csak azért jó hír ez, mert a 
kaposvári színház törekvései teljesen 
egyértelműen bizonyítják, hogy Korognaitól 
homlokegyenest különböző utakon járják be 
pályájukat. Rossz ötlet tenne egy efféle 
„vegyesházasság”.

(Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy lejárt a 
kaposvári színház újabb igazgatói pályázatának 
beadási határideje, a NOL információi szerint 
Korognai is pályázik újra.)

Színház a közéletben... ■

A francia hadnagy szeretője 
Szereplők:
Sarah — Stubendek Katalin 
Charles — Fillár István 
Ernestina — Herczeg Adrienn 
Liza néni — Unger Pálma 
Mrs. Poulteney — Sólyom Katalin 
Sam — Lipics Zsolt 
Mary — Szabó Vera 
Utcalány — Horváth Eszter 
Tamás — Pál András 
Laci-ügyelő — Németh János 
Éjjeliőr — Tóth András Ernő 
Géza — Urbán Tibor 
Öltöztető — Mátrai Klára 
Takarítónő — Dómján Mária

díszlettervező — Langmár András 
jelmeztervező — Papp János 
súgó — Juhász Piroska 
ügyelő — Csethe Katalin 
asszisztens — Cserép Judit 
asszisztens — Horváth Eszter 
rendező — Korognai Károly
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Botho Strauft: Idegenvezetőnő
Rendezte: Hargitai Iván B A L O G H  R Ó B E R T
Pécsi Nemzeti Színház
2007. február 16. ..............................................

Részletek a promiszkuitás
természetrajzából

„ Vidéken színházba legtöbbször 
csak azért járnak az emberek, 

mert megszokták, hogy ott van. ”

Botho Strauft drámáiból Horváth Károly fordítá
sai nyomán már nem először született érdekes 
előadás a Pécsi Nemzeti Színházban. A német 
szerző „veretes-nehézkes” darabjai sajátos 
érzékenységű minőséget képviselnek, a hagyo
mányos színházi dramaturgiától eltérő modali
tásban szólalnak meg, fontos szerepet kap 
bennük például az intertextualitás -  szöveg és 
szöveg, jel és jel közötti kiemelten hangsúlyos 
kapcsolat.

Strauft szövege, és az abból készült előadás 
abban különböznek egymástól, hogy több 
mitikus utalás kimaradt, sőt Hargitai Iván 
egészen elvékonyította ezt a cselekményszálat. 
Ez a kissé didaktikus, nehézkes darabnak jót is 
tett, alig terhelte meg a jelenetsort görög 
mitológiával, nem is baj, hogy kevésbé 
foglalkozott a rendező a szövegen befelé és 
kifelé is tükröztetett történettel (a hangjáték- 
elemek hatása sokat avult a ’8o-as évek eleje 
óta, talán szerencsésebb lett volna videoje- 
leneteket bejátszani). Hargitai két főre zsugorí
totta a két rész szereplői létszámát, a többi 
szerep amúgy is néma lett volna, s rendezése a 
„mi végre történnek a dolgok, és a milyen 
értelem rendelhető az események tetszőleges 
sorához” kérdéseket állította a középpontba.

A történet egy szellemi válságban lévő, 
önmagával, világgal meghasonlott fiatal közép
korú tanár és egy 20 éves lány egyéjszakásnak 
indult, de értethetetlenül véget nem érő szerel
mi háromszög kapcsolatának folyamatos etikai 
és morális válságkezeléséről szól, miközben a 
párkapcsolati szélsőségekben való szenvelgést 
kínálja fel a nézőknek. Abszolút jelenkori mind
két szereplő problematikája, a totális identitás 
és spirituális válság nemcsak hogy megszólal 
a színpadon, de meg is szólítja a nézőtéren 
ülőket. A szobaszínházi előadás két része a 
nézők közt játszódó „szabadtéri” olimpiai 
előjátékot leszámítva egy-egy szobán belül 
zajlik.

Az előadás azt a lehetőséget nyújtja 
e két fiatal színésznek (Herczeg Adrienn, Köles 
Ferenc), hogy a legtágabb spektrumban 
játsszanak. Hargitai jó kézzel építette fel a 
kereteket, s működtette is az előadást, mintegy 
levezényelte az indulatokat. Az más kérdés, 
hogy két ilyen súlyú szerep mennyire sínyli meg 
azt, hogy öt-hat egyéb alakítás mellett, havonta 
egyszer-kétszer kell csupán eljátszani.
Érezhetően. A kisebb szövegrontások és az 
azokból adódó elbizonytalanodás rontotta a 
tiszta szerkezetű, csiszoltan működő előadás 
élvezeti minőségét, kőszínházi profi színvonal 
helyett inkább az invenciózusabb egyetemi, 
alternatív színjátszás felé sodorta. De ez az 
előadás abszolút élvezhető. Harmadjára nézvést

is. Mert akkora feladat elé állítja a színészeket, 
hogy ismerve a szöveget, látva a rendezés 
erényeit, apróbb gyöngeségeit (túl sokáig tartó 
hangjáték, gyenge világítás) még mindig 
érdekes marad az aznap esti feladatmegoldás 
mikéntje, azok a finom különbségek, amelyek 
estéről estére ugyanúgy és mégis másképp 
történnek meg. Ez az igazi színház!

Tresz Zsuzsa díszlete a görög apartmanok 
egyszerűségét idézi, szinte minden szürke színű 
az első rész szobájában, semmi nem tereli el 
a figyelmet a két színész játékáról. A második 
rész pointilista hegy háttere és a minimális 
díszletjelzései is a színészi játékhoz elégséges 
minimumot szolgáltatták. A színház weboldalán 
nem találtam adatot a zenei válogató kilétére, 
pedig Az idegenvezetőnő folyamatos zenei 
ellenpontozása tökéletesen sikerült.

Egy előadás nem tekinthető versenynek, 
mégis mindegyre méricskél a néző, s ebből a 
kettősből többnyire Herczeg Adrienn került a 
második helyre. Három előadás láttán megál
lapítható, hajlamos az elbizonytalanodásra, és 
akkor sablonos megoldásokat választ. 
Előszeretettel él roppant egyedi, „piaci kofa” 
hangfekvésével, s szívesen veti meg két lábát, 
s deklamál mintegy megingathatatlanul bele a 
vakvitágba. Holott a három előadásból összeál
lítható egy ideális Idegenvezetőnő, aki kontrol
láltam s kevésszer él reszelős hangjával, s a 
mozgáskoordinációról sem feledkezik el. Mert 
számtalan hang- és hangulatváltást oldott meg

hibátlanul. Hideg nőből érzékivé, érzékenyből 
gonosz döggé alakult pillanatok alatt.

Köles Ferencet továbbra is szívesen 
vetkőztetik színpadon a rendezők, ám ez a 
darab szakmai szempontból különösen rászaba- 
tott: szinte kontrollálhatatlan indulati magasla
tokba kell eljutnia. A PNSZ-ben eltöltött pár 
évada alatt megtanult érthetően beszélni, bár 
néha még felbukkan a hadarása, de az indu
latábrázolásban szinte felülmúlhatatlan. A 
második részben az önmagából kifordult Tanár 
napfényvédő krémmel bekent arca már-már 
maszkként szolgál, s ki-kikandikál mögüle az 
ösztönlény, a bennünk élő „majom”. Az első 
részben hagyományosabb színházi munkát 
igényelt a rendező a színészeitől, de a második
ban rítusszerűt: a napfényvédő krémmel való 
bekenés (test és arcfestés) Köles játékát a nem 
európai hagyományú színjátszás irányába vitte el.

Az idegenvezetőnő alkotógárdájának jutott 
abból a Pécsi Nemzeti Színháznak csak két- 
három évadonként kijutó kegyelmi állapotból, 
amelyért meg is dolgoztak, és az előadás sikere 
sem maradhatott el. Mindhárom alkalommal a 
nézőtéren jó fél percig senki nem mert beletap
solni az előadás végét övező csöndbe, de még 
a szünetben gyorsan és határozottan bevonuló 
díszítő sereg is a meglepetés erejével hatott.
Az idegenvezetőnőben majdnem mindvégig 
érezni lehetett azt a feszültséget, amely csak 
akkor jöhet létre, ha az előadásnak valódi tétje 
van. A PNSZ-ben ez ritka és ünnepélyes 
alkalom. ■
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Fiatal Koreográfusok Estje 
Pécsi Harmadik Színház 
2007. január 30.

MESTER ZOLTÁN

Táncosok sötétben
Réti Anna:

Lélek pulóver nélkül—Inside out, 
Szász Dániel: Függő,
Hámor József-Nagy Csilla:

Gangaray mese

A Harmadik Színház Táncszínházi sorozatának 
legutóbbi előadásán fiatal koreográfusok és 
fiatal táncosok szerepeltek. A kortárs tánc 
világában kevésbé jártas embernek is 
ismerősen lehetett Réti Anna neve, akinek a 
Lélek pulóver nélkül—Inside out című produk
cióját a közelmúltban a dunaújvárosi Monotánc 
kortárs táncverseny zsűrije a fődíjjal jutalmazta. 
A pécsi előadásról viszont hiányzott a szigorú 
zsűri jelenléte és elvárásai, mert az este három 
koreográfiájából kettő meglehetősen gyenge 
volt.

Réti Anna produkciója a színpad jobb hátsó 
sarkában guggoló test-lélek keserves kibon
takozásával, az első bizonytalan mozdulatok 
megtételével kezdődött. A zene az első részben 
végig fájdalmas volt, de a végtagokat kirángat
ta a fásultságból. Azután a test lassan életre 
kelt, és ahogy kiegyenesedett, a testrészeket 
rángató kötelek is elszakadtak. A táncos 
jelmeze a „hivatalos” női dzsungelbeli öltözet, 
a magára maradt, szorongó lélek szakadt 
öltözete a nagyváros dzsungelében. A mozgás

zaklatott, a zene nem kíméli sem a táncost, 
sem a képzeletbeli lelket. Egyre fokozódó, 
őrjöngő táncra késztette a testet. Nem számí
tott a fájdalom se, a fények, a zene — a táncos 
egy ősi ritmusra pulzált, amíg össze nem 
rogyott a színpad bal hátsó sarkában. Ekkor 
a közönség szemét kezdték egyre erősebb 
fénnyel elvakítani, amivel a színpadról a nézőbe 
átlépő lelket szimbolizálták. De csak addig, 
amíg ki nem hunytak a reflektorok, és a szín
padra vissza nem szaladt egy fiatal lány.
A hangulat feloldása végül a darab második 
felében megtörtént, de ez nem a táncos érdeme 
volt. A programfüzet szerint a zenét Lajkó Félix 
szerezte Réti Anna táncára, mégis úgy tűnt, 
hogy inkább a lány táncolt Lajkó Félix zenéjére.

A szünetről visszatérőket a színészi pályát 
a táncosok hivatására felcserélő Szász Dániel 
kereszt alakban fekvő teste várta. Amikor a 
nézőtér elcsendesült, megkezdte a szellem, a 
test, és a gravitáció konfliktusát vizsgáló tanul
mányát. Mindezt tette úgy, hogy közben mini
mális színházi eszközöket alkalmazott, a darab 
egésze alatt ugyanazt a világítás beállítást 
használta, fényváltás nélkül. Zenei aláfestést 
csupán önnön, a tánc közben kiadott zihálása 
jelentett. Bár a mozdulatsorok jól felépítettek, 
mutatósak voltak, az önmagát felpofozó, vagy 
éppen a padlón kopogó táncos előadása sótlan 
és modoros volt. A finomabbra szánt mozdula

tok szögletesre sikeredtek, például a vállról 
minduntalan lehulló kézen látszott, hogy nem 
a gravitáció, hanem az akarat irányítja. Az 
előkészített pecsét-poén megmentette a tánc
darabot a zárójelenetben: a szellemet megbék
lyózni akaró test levetkőzött, majd egy irodai 
pecséttel stigmatizálva részeit, lábfejtől hom
lokig haladva odaszegezte, odapecsételte magát 
a földhöz.

A Hámor-Nagy előadás (műsorváltozás 
miatt) Gangaray meséje szó szerint mese volt, 
kellemes meglepetés az előző két táncdarab 
után. Könnyed, elegáns játék, laza és felsza
badult. A néhány kisebb egységből álló etűd 
mégsem esett darabokra. A történet egyszerű, 
de hatásos: férfi és nő párharca, a nő 
megkívánása, meghódítása, és az egymásra 
találás öröme, mindez sajátos feldolgozásban.
A színpadra fellépő Hámor József és Nagy Csilla 
összehangolt mozdulatai, tánca azt sejtette, 
mintha egy test és árnyéka lenne a színpadon, 
folyamatosan cserélve a szerepeket. A táncosok 
az egyik rész fülledt, latin hangulatát, és 
átszellemült szereplőit finoman, és természete
sen váltották fel a gyors átöltözés után „brazil” 
feliratú pulcsiban visszatérő, öntudatra ébredő, 
addig ártatlan lánykára, és a ciccegővel játsza
dozó „macsóra”. Mindezt chill-out zene kísérte, 
aláfestésül két lélek összefonódásához, melyet 
a fináléállvány násztánca sem tett giccsessé. ■

Réti Anna
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Perifériáról a centrum -
Világirodalmi áramlás a 20. század V A R G A  É V A  
középső évtizedeitől

Személyesség és párbeszéd
Beszélgetés V. Gilbert Edittel, 

a PTE BTI< Modem Irodalomtörténeti Tanszéke docensével,
a kötetek szerkesztőjével

A harmadik köteténél tart az a könyvsorozat, 
amelynek tanulmányai a huszadik század köze
pétől a jelenünkig vizsgálják korunk irodalmát — 
különböző aspektusokból, különböző attitűdök
kel és érdeklődési területekkel. A kötetek lénye
ge a szerzők közötti párbeszéd és a személyes
ség — talán ezért van, hogy a bennük található 
írásokat egyszerűen jó olvasni. És mi is lenne 
stílusosabb módja a bemutatásnak, mint a pár
beszéd: egy beszélgetés.

— Honnan indult, mi volt a háttere az első 
kötetnek?

— Én komolyan veszem és gondolom azt 
a szakirodalmi tézist, hogy a könyvek és a 
kultúrák az olvasóikon keresztül dialogizálnak 
egymással. Rám folyamatosan, töretlenül hat a 
szakmám, az irodalom, és azt gondolom, az a 
dolgom, hogy egyetemen belül és kívül ezt az 
élményt továbbadjam. Elég erős a közlésvágy 
bennem — írok, kritikákat, tanulmányokat fordí
tok —, és úgy gondoltam, amit az én 
területemről izgalmasnak tartok, azt jó lenne 
nem csak a diákjaim, hanem a kollégáim 
látóterébe is behozni. Ma, posztmodern vilá
gunkban a multikulturalitás kulcsfogalom, már 
nincsenek éles határok országok, nemzetek és 
kultúrák között, és biztos voltam benne, hogy 
nem csak én — aki egyébként épp világirodai
mat és komparatisztikát tanítok — nem akarok 
benne maradni a szűk nemzeti filológiában, 
hanem mások sem.

Arra gondoltam, hogy itt vagyunk a 
bölcsészkaron: számos szak számos oktatója, 
akik különböző kultúrák más-más szeletét vizs
gáljuk, de közben mindannyian a másik által 
tanulmányozott kultúráról, irodalomról is gon
dolunk valamit, hiszen szenvedélyes olvasók 
vagyunk. Egyrészt tehát a közlésvágy, másrészt 
annak a vágya hozta a csoport ötletét, hogy jó 
lenne egymással érintkeztetni, egymásba folyat
ni a kultúrákról való tudásunkat — szakember 
és olvasó mivoltunkat váltogatva.

Körülbelül öt évvel ezelőtt kezdtem el 
szervezkedni, számomra hiteles képviselőket

keresve egy-egy kultúrához. A csoport egyik 
felét ismertem személyesen, a másik felét csak 
írásai alapján, végül tizenheten lettünk. De ez 
a szám nem megváltoztathatatlan, inkább úgy 
tekintek erre a közösségre, mint egy élő orga
nizmusra.

— Az egyik kötet bevezetőjében azt a 
reményét fejezi ki, hogy „egyféle, közös, pil
lanatnyi, több-személyes világirodalom
történetet” hozhatnak létre az írásaikkal. 
Mennyire válhat ez akkor objektív — ha létezik 
ilyen —, valódi irodalomtörténetté?

— Igen, ez alapvető kérdés. Nincs olyan, 
hogy valódi, és nincs olyan, hogy objektív iro
dalomtörténet. Kanonikus elméleti szövegeink 
is ezt mondják. A kánont is személyek kristá
lyosítják ki. Sosem tudjuk teljességében leírni, 
amit egy adott kultúráról vagy irodalomról 
tudunk és tanítunk, mert mindig lesznek 
művek, tanulmányok, amelyeket még nem 
olvastunk. Éppen ezért nálunk a személyesség 
nem kiküszöbölendő hibatényező, hiszen — 
erről szólnak a posztmodern elméletek is — 
mindenben ott van a hiány, és mi ezt vállaljuk. 
Ahogyan egy személy rálát a vizsgált tárgyára, 
azon rajta van az ő személyiségének, szemé
lyességének a lenyomata, és nem kell arra 
várni, hogy mikor látunk tökéletesen valamit, 
mert a tárgy nem teszi lehetővé a tökéletes 
nézetet. Olyan területekbe viszont belelátunk, 
amire elvileg nem kéne figyelnünk: én a 20. 
század orosz irodalomtörténetét vizsgálom, de 
nagyon sok minden másról is van véleményem. 
A kultúrák közötti keresztbe cikázás pedig 
elkezd működtetni egy nagyon dinamikus rend
szert. Mindenki az általa belátható történetet 
meséli el, azt a történetet, ami csak benne 
születhet meg, kitéve a személyes hangsúlyo
kat. És itt kiemelném a történetszerűség 
fontosságát. Közben pedig meg kell találnunk 
az érintkezési pontokat — a megerősítő és
a vitapontokat egyaránt — a többiek tanul
mányaival.

Azért valamennyire kell igazodni az 
elképzelt köztudáshoz is, egyensúlyozni kell 
a saját, szubjektív irodalomtörténet és e között, 
közben kapcsolódni kell egymáshoz, és van 
még egy elvárás: a magyar vonatkozást mindig 
ki kell emelni. A csoport egyharmada pécsi, a 
másik harmada hazai irodalmár, a harmadik 
harmada pedig külföldi vagy külföldön élő, de 
általában van valamilyen magyar kapcsolódása, 
így a magyar kultúrával való interakció szinte 
mindig megtörténik.

— A másik, amit kezdettől hangsúlyoz
a kötetekben, a periférikusság. Milyen szerepe 
van ennek az írásokban?

— A játék lényege a kívül és a belül,

a saját és az idegen váltakozása. Mint kiderült, 
a címválasztás — „Perifériáról a centrum” — 
félreérthető. Én nem szembeállítani akartam ezt 
a két fogalmat, hanem a kettő egybeolvadását 
igyekeztem hangsúlyozni. Azt megmutatni, hogy 
hogyan oldódik fel, szublimálódik, dekonstruá- 
lódik, spiritualizálódik mindaz, amiről eddig azt 
hittük, hogy határokkal szabdalt. Mert ez a 
mondat nem csak azt jelentheti, hogy hogyan 
látszik a perifériáról a centrum, hanem azt is, 
hogy a centrum hogyan beszél a perifériáról. 
Miközben egyik sem stabil, hanem mindkettő 
folyamatos változásban van. De ez a fogalom
pár legalább öt szinten értelmezhető. Számomra 
az egyik legkedvesebb „fordítása”, hogy min
den olvasat marginális, szubjektív. Éppen azt a 
mozaikszerű keveredést, rétegződést szeretnénk 
kihasználni, hogy mindannyian egy kicsit 
máshonnan látunk rá a kultúrákra, hol belülről 
nézzük, hol kívülről az adott tárgyat, és min
debben nagyon benne van a személyiségünk 
összetett szerkezete: hogy mi a származásunk, 
az anyanyelvűnk, a tanult nyelvünk, a tanult 
kultúránk, hogy éppen hol lakunk, életünkben 
hány évtizedet töltöttünk A, B vagy C ország
ban. Miközben még sokrétűbbé teszi a 
párbeszédet az a tény, hogy hol szakem
berként, hol laikusként szólunk hozzá egy adott 
kultúrához. Ráadásul a harmadik kötetben ezt 
már nem csak magyar nyelven tesszük, hanem 
a magyar mellett mindenki megszólal egy cent
rális és egy perifériális nyelven is. így lett ez 
egy tizenegy nyelvű kötet.

— Hogyan zajlik az együttműködés konkré
tan, a gyakorlatban?

— A kiindulópont az volt, hogy az első 
kötetben nagyvonalakban mindenki felvázolja 
a saját történetét. Kijelöli, hogy merre terjesz
kedne, a fő pontokat és a határokat. Az egyik 
ösvényt bejárja, a többit pedig csak jelzi, arra 
számítva, hogy majd a többiek irányítják, hogy 
legközelebb melyik úton menjen tovább. Úgy 
terveztük, hogy évenként jelenik meg egy kötet: 
nyolc hónapig tanulmányozzuk egymás munkáit 
és a hozzá kapcsolódó irodalmakat, majd négy 
hónap alatt megírjuk a saját következő tanul
mányunkat, s így tizenkét havonta új kötettel 
jelentkezünk. Most inkább a kétévenkénti meg
jelenés látszik a továbbiakban reálisnak, mert 
nem egyszerű ebben a folyamatos diskurzusban 
benne maradni. Vagyis az elképzelés az, hogy
a megkezdett történetek mindig folytatódnak 
a további kötetekben. Az egymásra való reflek
tálást jelöljük is: mindenki választott egy 
emblémát, egy képet, ami szerinte az általa 
választott kultúrát vagy témát szimbolizálhatja, 
s ezek a képek mindig megjelennek a lap 
margóján, ha egy szerző valakihez éppen 
kapcsolódik.
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Természetesen egy-egy téma körül olykor 
többen csoportosulnak, vagyis létrejönnek egy
fajta beszélgető bokrok, de azt nagyon nem 
szeretném, ha egy kötet egyetlen dologról 
szólna, vagyis ha tematikus könyveket jelen
tetnénk meg, mert szerintem ennél jóval több 
van ezekben a kapcsolódásokban. Éppen 
abból alakulhat ki valamiféle teljesség, hogy 
minél több szempontból megnézünk egy-egy 
irodalmat. Eredetileg úgy terveztem, hogy nem 
kell beszélgetnünk két kötet között, elég, ha 
elolvassuk egymás írásait, de időközben 
kiderült, hogy milyen fontos egy-egy nyilvános 
személyes találkozás: egy könyvbemutató vagy 
egy konferencia. Mivel túl nagy a feladat és túl 
nagy a szabadság is, ezért fennáll a veszély, 
hogy a szerzők elvesznek a sok kódban, és 
a személyes párbeszédek segíthetnek abban, 
hogy mélyüljön egy-egy irányvonal. Ezért ma 
már kísérőrendezvények is kapcsolódnak a 
könyvekhez.

— Azt mondta, hogy nem szeretne tema
tikus köteteket, miközben kifejezték a 
szándékukat, hogy az Európa Kulturális 
Fővárosa felvezető éveinek témáihoz is kap
csolódnának. Nincs ebben ellentmondás?

— A kezdetektől úgy gondoltuk, hogy a 
projektünk is jó helyet találna az EKF program
jain belül, de Pécset is gazdagítaná, ha 
meglátná a lehetőséget a mi vállalkozá
sunkban. Itt vagyunk, a határ közelében, egy 
multikulturális közegben, s ez a program jóval 
túllép a provincialitáson. Ráadásul szinte 
párhuzamosan született meg a mi projektünk 
és az EKF gondolata. Azt hiszem, hogy szimbo
likus, jól működő programja lehetnénk az EKF- 
nek, amely kultúrákat, nyelveket és irodal
makat köt össze. Már most is van kapcso
latunk, hiszen a projektünk nívódíjat és némi 
támogatást is kapott. Igen, szeretnénk bekap
csolódni az EKF programba, de a felvezető 
évek tematikájába elsősorban a kísérőren- 
dezvé-nyeinkkel, a kötetek pedig maradnának 
összetettek, sok témát érintőek. Az EKF 
keretében az lenne a célunk, hogy izgalmas,
a kultúra számos területét — irodalmat, zenét, 
képzőművészetet, gasztronómiát — összekap
csoló, a szakma és a populáris közönség 
számára is érdekes rendezvényeket szervez
zünk egy-egy témában; a köteteinkkel pedig 
továbbra is azt szeretnénk elsősorban, hogy 
minél sokszínűbb, személyesebb, átfogóbb 
képet adjunk az elmúlt hatvan-hetven év és 
a jelen kor világirodalmából. ■

FOTÓ: GÁBOR ZSÓFIA

Takáts Eszter: Rövidtáv 
Zagastic: Zagasound 
Punnany Massif: Kör kor kép

Ilyen mennyiségű és minőségű kiadvánnyal 
még sosem jelentkeztek pécsi zenekarok és 
előadók, mint 2006-ban. Úgy tűnik, most érett 
be az a generáció, amelyik az új körülmények 
között tudott élni a lehetőségekkel, építve a 
déli végváron több évtizede folyó színvonalas 
könnyűzenei étet hagyományaira. Közülük 
ezúttal most hármat boncolgatunk...

Takáts Eszter: Rövidtáv

Acidjazzes lüktetés, szaxofontéma, hozzá 
„Szürke zakó, fekete nadrág/lsmerője valamit 
babrá’/Keresi a szobám kulcsát/Levetem a fekete 
szoknyám...” — így indul a „Hotel”, Takáts 
Eszter „Rövidtáv” című első szólóalbumának 
nyitó dala. Meglepetésként hathat azokra, akik 
csak akusztikus egyszálgitár-ének dalait, a Tea 
Culpa duóját, avagy korábbi Pavilon együttese 
műsorát ismerik, hisz most a pécsi Singas 
Project/Yazz Stereotype zenészei kísérik. 
Egyébként velük mostanában többször is hal
lani. S ha már popjazz/nujazz, akkor Eszter 
elszállásaival ebben az improvizatív műfajban 
is megmutatja sokoldalúságát. Velük készült 
a groove-os, eksztatikus „Rágomlás” és a 
presszóhangulatú „Tánc után” is, utóbbi 
érzelmességét mesterien irányítja, nem lép át 
giccsbe. A „Hazug lepedő” is a Singas 
kíséretében, valamint akusztikus változatban 
(Iványi Szabolcs gitáros közreműködésével) is 
felkerült a korongra, érdemes összehasonlítani, 
milyen másfajta színeket, hangulatokat képes 
kihozni a különböző megszólalásokból.
A társak közben cserélődnek, hisz a Szentpáli 
Valér nagybőgőssel kiegészített GumiZsuzsi 
zenekarával is előadja magát. Latinos felfogás
ban érkezik a korábbról ismert, szürreális 
szövegű „Postás”, míg a „Settenkedők” laza 
reggaes lüktetésre lett ültetve. A Lukács 
Sándorral összehozott akusztikus Tea Culpa 
duójától átemelt „Idegen” pedig Manu Chao-s 
kíséretet kapott. A Pavilon műsorból ismerős 
„Nyári dal” Reiner Ágoston (Mindig más pro
jekt) áthangszerelésében finom bárhangula
tokat lebegtet.

A harmadik síkot a Rozs Tamás csellós, 
szájbőgős belépésével készült akusztikus 
számok alkotják. A keringős „Sanzon” levegő- 
sen-kellemes hangszerelésű, a „Drága idő” 
felpörgős romafolkos kíséretéhez még a ked
venc Morris kutyu vakkantásai is bekavartak. A 
lemez egyik csúcspontja különleges képeivel a 
dúdolós közönségfavorit „Cirkusz”: „... Egy ifjú 
hajadon, kétajkú szereplő/S még így is meg

nyerő/Két ajkam szeszélyes, veszélyes/Hódít a 
mutáns..."

Férfi-nő viszonyok, testi-lelki kapcsolatok, 
kihűlő-forrósodó érzelmek a témák, persze női 
oldalról szókimondóan pásztázva a magán
belvilágot. Már átjönnek az élettapasztalatok, 
csalódások, keserűségek, lírai mélységek stb. 
Az eddigiekből is érezhetően elég eklektikus
nak tűnő lemezen jól érvényesülnek Eszter 
hangi adottságai, zenei képzettsége, sokéves 
gyakorlata, dalosmúltja, (a Gödöllői, Veszprémi 
Találkozók/Fesztiválok többszörös győztese), 
a főiktől, a sanzontól, a jazzen át a popig min
den műfajban szuggesztív erejű az előadás
módja. A lemez erőssége a kifejező és színes 
hangi adottságok mellett, hogy tényleg jók a 
dalok, ez a mai mindent (értékeket, érzelmeket 
stb.) elkoptató zenei világban ritkaság és 
jelentős adomány. Ezt bizonyítja, hogy bármi
lyen köntösbe bújtatva, áthang-szerelve is hat
nak dalai. Bár a posztmodern eklektika a 
lemezanyag sajátja, azonban mindvégig leköti 
a hallgatót, remek arányokkal felépített, 
hangszerelt szerkesztésű album, sokadszorra 
sem lehet megunni.

Tehát van itt nekünk egy Suzanne Vega, 
Alanis Morrissette, Tori Amos, Katié Melua, 
Regina Spektor stb. — ki-ki kedve, kedvencei, 
hangulata, stb. szerint bővítheti a névsort -  
színtű szerző-énekesnő-gitárosunk, a 
megasztárocskáknál sokkalta nagyobb tehet
séggel megáldva. Remélhetőleg minél többen 
felfigyelnek rá széles e hazában.

Zagastic: Zagasound

„Bangarang” — indul a mintegy négy éve 
működő, de a változások során úgy két éve 
beállt öttagú felállás debütáló korongja. Ha 
nem tudnám hogy pécsiek, a műfaj egyik kül
honi sztárcsapatára is gondolhatnék: jól 
megszaggatott, megpörgetett tempós nóta, 
benne szkreccselős effektek, no meg a szinte 
autentikus jamaikai szlengben énekelt (angol) 
saját szöveg, ami azért nem semmi! Teljesen 
elkapták a reggae-műfaj stílusbeli sajátossá
gait, érdekes szinkópáit hangsúlyok, lebegések 
a dob-basszus erőteljes alapra...
A reggae az afrikai (kulturális) gyökerű fekete 
karibi szubkultúra zenéjeként a hatvanas évek
ben alakult ki jamaikában vallási-rituális-poli- 
tikai-ideológiai funkciót (rastafari mozgalom) is 
kapva. A calypso, a mentő és a rhythm & 
blues keverékéből jött létre. Korai formáit 
nevezték blue(s) beatnek, ska-nak, illetve rock

A perifériáról a centrum.
Könyvbemutatóval egybekötött gyermekrajz 
kiállítás a szervező Pongrácz Évával.
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steady-nek. A hatvanas évek második felére 
tisztult le stílusként a műfaj, Bob Marley (The 
Wailers), Toots Hibbert (The Maytals), Desmond 
Dekker, jimmy Cliff stb. munkássága nyomán.
A fekete blues szomorkás hangulatával szem
ben a reggae-re a harcos életöröm, a „pozitív 
vibráció” áradása a jellemző. A szövegek tár
sadalmi töltete is fontos jegy, az elnyomott 
kelet-indiai szigetvilág népeinek önkifejezési 
eszközeként. A műfaj persze lépést tartva a kor
ral a dub, ragga, dancehall stb. változatait is 
létrehozta, nem is beszélve a számtalan popu
láris keverékéről. Olyan nagyágyúk, mint Eric 
Clapton, Paul Simon, Paul McCartney, a Police, 
az UB 40, a Madness, Manu Chao stb. is sokat 
tett a műfaj népszerűsítéséért, saját zenéjükbe 
építve bizonyos elemeit.

A Zaggastic azonban egy saját (közép-kelet- 
európai) világot alakított ki a műfajon belül, 
európai hatások, benne Manu Chao mediter- 
ránuma, dzsessz, R&B, hip-hop stb. reggae- 
alapra helyezve, tehát nincsenek műfaji korlá
tok, mint egy jamaikához kötődő klasszikus 
roots-reggae csapatnál. S ez adja a lemez 
erősségét, változatosságát. Babarci Bulcsú 
gitáros, énekes, a számok szövegeinek egyik 
megszülője egyébként e műfaj és kultúra szak
értőjeként ebből írta diplomamunkáját. Ezért 
tematizált a jamaikai-angol nyelvezetű szöveg
világ, spirituális vonzataival együtt. Magyar 
szám így nincs is a korongon, furcsán is venné 
ki magát nyelvünkön a kisebbségi rastafari 
kultúrát jellemző témakör. Az angol szövegek 
másik része Berger Dalma énekesnőhöz fűződik, 
aki meglepő stílusérzékenységét bizonyítva a 
színesbőrű énekesnőkre jellemző megoldásokat 
is magas hőfokon hozza kellemes hangjával. 
Műfajilag is sokoldalú, hisz a jazz, sóul, R&B, 
stb. stílusok is visszaköszönnek nála. jópofa, 
ahogy a stílusos afrohatású lemezborítón, mint 
egy színesbőrű díva ücsörög karosszékében. 
ReinerÁgoston „Guszti" gitáros is nagyon érzi 
a stílust: végtelen szaggatott játékával Babarci 
Bulcsú gitárritmusaira kontrázva jön létre a 
műfaj jellemző lebegős lüktetése, a vákuum
érzet; az ütemek közti üresség. A ritmusszekció: 
Zentai Péter dobos és Kerekes Balázs basszus- 
gitáros remekül tudják hozni mindazt, amit 
tényleg nehéz elkapni fehér embernek.

A zeneileg-hangszerelésileg változatos 
felépítésű albumon a „Rapture” tipikus táncolós 
darab, finom gitárpilinckákkal, dub-os 
lebegésekkel, a (Manu Chao-s) „Zagasound” 
pedig a lemez közönségkedvenc slágere, tény
leg jól sikerült szám, amit a férfi és női hang 
szóló és együtténeklései emelnek feljebb.
A „My Lord” a finom megoldásaival tűnik ki, a 
dúdolós-rögtönzős női énekrész ter
mészetessége fokozza a hatást, de a gitár-dob- 
basszus is nagyon a helyén van. A „Zion on my 
mind” szakrális reggaehimnusz belső 
ihletettségével tűnik ki, a „Tűm it upside 
down” Berger Dalma mély érzelmeket is kife
jező énekével nagyon ütős lett, amit a hangsze
relési finomságok (lebegős Fender zongora, kis 
ütőhangszerek stb.) emelnek ki. A 
„Homogenized Mán” ragga-elemekkel dúsított

tempósabb, ugrálósabb, táncolós nóta.
A tangóharmonika bevezetővel induló, lemez
záró „La Cucharacha” című ismert latinos 
ihletettségű nóta a példa arra, hogy milyen is 
az, amikor másfajta népzene keveredik a 
jamaikaival, na ez igazi világzene. A lemez 
hangszerelési gazdagsága, profi megszólalása 
a tagok mellett feltűnő zenészközreműködők és 
a kreatív hangmérnökök, Schulteisz Gábor és 
Szentpáli Valér érdeme. A Zagastic ezzel beírta 
magát a honi reggae-történetbe. A továbblépés 
innen több csatornán is lehetséges: kikerülni az 
európai színtérre, vagy a Ladánybene 27-hez 
hasonlóan saját (magyar nyelvű) program 
kialakításával növelni az itthoni ismertséget, 
avagy párhuzamosan járni e két úton.

Punnany Massif: Kör kor kép

Csörgőórás ébresztő, kisgyerekhang konferálás, 
s már gördülnek is a pécsi hiphop-kommandó 
programadó „Introkájának” szóözöngrafitijei: 
„Lesz itt pár történet tört léből, de van legalább 
turntable. Zsiga, Stika sika, élő hangszerek és 
elektronika. Bújtatottan reál, lírai lírika, a hifiben 
itt az új ifi, Rendben és Wolfie ppka. Punán innen 
és punán túl, a középseggségben dúl az aktuális 
habi heavy tool. Ahogyan hevítünk, új hip-hop 
beszív, ki-fúj(?), nekünk be ne intsél boy, hisz itt 
nincs élboly..."

A 2004-től működő Punnany Massif:
Felcser Máté (MC Rendben Mán), Farkas Roland 
(MC Wolfie), Harmati Balázs (Dj Stikka) és 
Fekete Zsigmond (D) Zsigabá) a kortárs rit- 
mikus-beszélős utcaművészet új és korszerű 
hangjaként tette le a névjegyét a hazai hiphop 
szcénában. Na, ez nem a bronxi fekete nyelv
akrobaták világának majmolása, se nem a hazai 
kommersz beszédsodor irányvonala. 
Társadalomkritika, igényes és szórakoztató szó- 
sortüzek problémákra, visszásságokra, gagyira, 
idiotizmusra, egyszerre lokálisan és globálisan. 
Nyitott szemmel road-movie-zva várost, orszá
got, világot reflektálnak utcaköltőkként a 
tapasztaltakra. Körbekóborolva a szeretett 
várost, azt szubjektívan, parodisztikusan, némi 
lírai lokálpatriótás felhanggal mutatják be.
„Turis gájd (Pécs)”: „A tundra télnem tetéz, ez 
itt a mediterránia. Lehet medikusokat látva, uránt 
rágni az Uránia moziba, ahol a pataiok százával 
tódulnak a bálára.../...Sok a szép szesztra, hmm 
extra, beszarsz, ha fejedet forgatod a Király utcai 
teraszra, de heyyol..."

„Magyarok” című montázs-körkorképük 
hatásosan egy szocreál kultúrpolitikai archívból 
bevágással indít, s ezzel új kontextusba is 
helyezi a témát: „Egyesek túlságosan szaba
dosán gyakorolják és értelmezik a modern
séget..., ...nem fogod felverni az ősök csendjét”. 
Aztán persze tovább fejtik a jelen hazai 
életérzést; igazi rap-szódia: „Kis spanom, kis 
Pannónia, hol sosem volt harmónia, ezért némi 
irónia, aminek meg kellett íródnia. Lehet tavasz, 
nyár, vagy tél, amíg itt mindenki ősz, a népünk 
meg bősz, ahogy Te fent, velünk itt bánsz! Hello 
Pannónia, na mi a...?”

A totálisan tömegmédiatizált, manipulált 
világ is megkapja, példa a „Miben hiszel?” című 
reflexió: „ Vagy a szélsőséges forradalmár írek, 
tetteiket szerteszétszórják a világban a hírek, a 
hívek az úgymond szent ügy érdekében, csopor
tok kéz-a-kézben, folyik a pénz a vészben, mi 
meg a tv előtt várjuk, mi lesz a következő 
részben...”

Olyan képtelen/infantilis szóképeket, 
gyöngyszemeket is kreáltak a pergőnyelvű 
szövegládák, mint pl. a „hungarista roma”, vagy 
a „három per három, nem leszel soha az én 
párom”, vagy „Ez a deja vu, de C’est la vie”. 
Briliáns szófüzérük az „Egy csecsen csöcsön 
nem halad túl az erkölcsöm”, avagy a „Hogyha 
túl nagy gond lesz, mondaná a homeless, csak 
hinni kell, ha nem tudod mire vinni, inni kell!”, 
illetve a rímráfaragásként is értelmezhető „Ha 
már Európa beváltható euróba, ártható, ha 
apróból apropóból kerül a por az orrba”. Az 
önirónia kedves példája: „a lelkem szabadon 
szárnyal, a bájjal, a nyállal megkent alibi dumá
val”.

A streetart hangművészet pergő nyelvű 
szövegládáinak sorai a két Dj, illetve a baráti 
pécsi zenészek és az előzőekben kitárgyalt két 
énekesnő, Takáts Eszter és Berger Dalma 
közreműködésével kialakított hangzásra lettek 
ültetve, s így álltak össze lemezsikálós, hang
mintás emberi-gépi hangkollázsokká, jócskán 
túllépve a műfajra jellemző sematikus megoldá
sokon. Dekonstrukció és rekonstrukció, 
hanghulladékok/limlomok, kommersz easy-lis- 
tening zenei effektek kaptak így új utcanyelvi 
értelmezést a montázstechnika sajátos, de 
igencsak élvezhető (hang)csúcsaként.

A streetart világra jellemző stílusos borító 
Oláh Enikő és Sófalvi Imre műve: rajta a helyi 
emblémák: kontrasztként a Hunyadi szobor és 
a lerobbant panelépületek, illetve a 
szörnyszülött magasház és az előtte lévő plac- 
con kedves műsorukkal beinduló Punnany 
Massif négyese. ■
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K Ö S Z Ö N T É S
U T O L S Ó  O L D A L

Jobbágy Valér
Bő húsz éve lettünk kollégák. Ha felidézem ak
kori találkozásainkat, meg kell állapítanom: tulaj
donképpen mit sem változott az eltelt évtizedek 
során, belsőleg, lényeges dolgaiban legalább 
biztosan nem. Vannak, akiken másképp fog az 
idő, a hatvanat átlépve is őrzik negyvenes önma
guk lendületét, tettrekészségét. Persze, aki belül
ről élte át az utóbbi két évtized felsőoktatásának 
minden frusztrációját, aki ráadásul művészként, 
muzsikusként mind kevésbé barátságos körülmé
nyek között igyekezett teljesíteni a maga külde
tését, annak félmosolyaiban, óvatos derűjében, 
gyakran kimondatlan gondolataiban, elakadó 
gesztusaiban bizony felfedezhető a bölcsesség 
és pragmatizmus sajátos, kelet-európai keveré
ke. De e benyomásaink egy szempillantás alatt 
semmivé fosztanak, ha pódiumra vagy próbate
rembe lép: végtére is a zene arra rendeltetett, 
hogy rendezze dolgainkat a világgal, hogy meg
éreztesse a teremtés csodáját, hogy kiemeljen az 
anyagi világ szűkösségéből!

Jobbágy Valér a fél világot bejárta kórusaival, 
fölösleges lenne itt elsorolni a tömérdek dicsősé
get, amit karnagyként nemzetközi versenyeken, 
jelentős koncerteken, rádió-fellépéseken szer
zett. Iskolázottsága magában foglalja a szép kla
rinéthangért vívott napi küzdelem kívülállók szá
mára ismeretlen megpróbáltatásait — mennyivel 
hitelesebb valamely karvezető, ha a hangszeres 
gyakorlás penzumain is edződött! —, a zenetu
domány vidékein is otthonosan mozgó filosz igé
nyességét és alaposságát, a historikus és kortárs 
zene iránt egyaránt elkötelezett muzsikus látókö-
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rét. Eszköztára a legjobb értelemben vett pro
fesszionalizmus erényeire épül: az analízis vilá
gossága, a kifejezőeszközök hatékony, választé
kos alkalmazása és a kommunikáció mértéktartó 
eleganciája szab keretet vezénylésének. Reperto
árja — emblematikusan fogalmazva — a közép
kortól Jeneyig minden lényegeset magába foga
dott. Többek között neki köszönhető, hogy az 
ezredforduló nagy átszervezése előtt, a Pécsett 
még „két szomszédvárként” párhuzamosan mű
ködő Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolai tago
zat és Janus Pannonius Tudományegyetem-beli 
zenei tanszék közül jó évtizeden át az utóbbinak 
volt élőbb, szorosabb kapcsolata a Zeneakadé
miával, hogy a mai napig is a kóruskultúra két 
domináns vidéki városának egyikeként tekinte
nek országszerte Pécsre. A nyolcvanas évek kö
zepétől folyamatos zeneakadémiai tanári munká
ja mértéket, tiszta követelményrendszert, napra
készséget garantált az itteni „pedfősből” egyete
mivé növesztett program fontos részleteiben.

Karnagyok esetében az iskolateremtő jelen
tőség közvetlenebbül, egyértelműbben érzékel
hető, mint más muzsikus-tanároknál. A művész
tanárság bizalmi pozíció, a karnagyi munka két
szeresen az: már a „hangszer” — a kórus — is 
csak akkor képes megfelelően működni, ha ez a 
bizalom hitelességhez, a hitelesség pedig oda
adáshoz vezet. Február 17-én — a hónapok óta 
tartó titkos készülődés céljához érvén — a PTE 
Ifjúság úti auláját zsúfolásig töltötte az ünneplők 
közössége. A 60. születésnapi meglepetés-kon
cert hat különböző énekkar önálló műsorával (a 
koncertvégi közös fellépéssel, az ünnepelt ve

zényletével) minden pillanatában erről a bizalmi 
viszonyról, a kórusok arculatát kialakító karnagy 
és az éneklők bensőséges kapcsolatáról szólt, 
tarkítva az ugyanezt verbálisán kifejező köszön
tők sorával — például a Budapestről érkezett le
gendás professor emeritus, Párkai István, vagy 
éppen Szekszárdot több cikluson át polgármes
terként szolgált, de ettől még a kóruszenében is 
aktív Kocsis Imre Antal szavaival.

Sokunk számára különösen szívmelengető 
volt az egykor híres pécsi püspöki énekiskola ki
lencvenes évekbeli rövid újjáéledéséről valló 
produkció: a fiúszopránok és altok évtized múl
tán immár férfihangon felcsendült hibátlan ízlésű 
gregorián- és reneszánsz éneke megmutatta, mi
féle életre szóló jellemformáló erővé válik ava
tott kezekben a zene. A többiek — a Pécsi Bazi
lika Palestrina Kórusa Radó lúlia, a PTE Puelle Női 
Kamarakórusa Magay Judit, a Szekszárdi Madri
gálkórus Miiller János, a Schola Cantorum Sopia- 
nensis Keresztes Nóra, valamint a Pécsi Egyetemi 
Kórus dr. Kamp Salamon vezényletével —, eltérő 
hangadottságok, létszámok, működési feltételek 
és programok mellett is tiszta, harmonikus képet 
festettek valamiféle virtuális iskoláról. Ennek az 
iskolának egykori és mostani diákjai: pályakezdő 
éveiket élő, máskor már a kibontakozás ígéretét 
hordozó, sőt akár a pályacsúcs felé tartó, rop
pant tapasztalatot és tehetséget felhalmozott 
karnagy-kollégák, és az általuk vezetett példás 
ízlésű, időről időre hallatlan érzékenységgel 
megszólaló együttesek mind-mind szellemi veze
tőjük hitvallását, értékrendjét éltetik tovább. 
Adottságaink, erőink végesek, de az ízlés, az el
kötelezettség, a feladat megoldásának igénye 
nem függhet ettől: a szellem soha nem gyűrhető 
az anyag uralma alá!

GÖNCZY LÁSZLÓ

X
Az ECHO első száma 
1998. március elején 
jelent meg, mostani 
számunkkal meg
kezdtük a folyóirat 
tizedik évfolyamát.

A lapot életre hívó 
cél és gondolat, 
amely a pécsi művé
szeti-kulturális élet 

szellemi közvetítését, reflexív elsajátítását 
fogalmazta meg, nem változott, és új indo
koltságot kapott az Európa Kulturális Fővá
rosa pályázattal és annak megvalósításával.

Az Echo sok szempontból egyedi jelen
ség a hazai sajtóban. Nem a piac és nem a 
fenntartó szabja meg, hogy miről és miként 
írnak a szerzők, hanem a szakmai hozzáér
tés, esztétikai kvalitásérzék, kritikai érték
rend és az ezzel járó szellemi függetlenség.

Ebből adódik egyfelől az, hogy a lap kö
rül kialakult egy szellemi kör, olvasótábor, 
amely értelmet ad a munkánknak, másfelől 
viszont egy újra meg újra visszatérő bizony
talanság a lap megjelentetésének biztosítá
sában.

A most induló tizedik évfolyam apropó
ján köszönetét mondunk az Echo kitartó (és 
új) olvasóinak, és legfőképpen azoknak a tá
mogatóknak — magánszemélyeknek és in
tézményeknek —, akiknek a segítsége nél
kül nem érhettük volna meg a tizedik évfo
lyamot, s akiknek a támogatására a további
akban is számítunk.

A szerkesztőség

Echo-est az EKF-ről!
Lapunk az EKF tavaly év végén kinevezett két szakmai vezetőjével, Méhes Márton művészeti 
igazgatóval és Freivogel Gábor építészeti igazgatóval szakmai estet szervez.
A találkozó tervezett témái:
— az EKF programjainak alakulása, a 2007-es év tervei, 2010-es kilátások, a művészeti arculat 

formálódása;
— az EKF nagyberuházások lezárult tervpályázatainak tapasztalatai, eredményei, tájékoztatás a 

folyamatban lévő pályázatokról.

Az est házigazdája: P. Müller Péter, az Echo főszerkesztője.
Az est helyszíne: Művészetek Háza.
Az est időpontja: 2007. április 18. (szerda) 18 óra.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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Hogy milyen lesz Pécs 2010-ben, az mindanngiunk közös Ugye.
Az Ön ötletére is szükség van ahhoz, hogy Pécs utcáin, parkjaiban 4 év 
múlva büszkén és elégedelten sétáljunk. Vegyen részt Ón is 
„Az Én Kulturális Fővárosom" nyílt lakossági ötletpályázatonl

A részletes pályázati kiírás ingyen átvehető a következő intézmények portaszolgálatain:
• Pécs M)VÖnkormányzati Hivatala (Pia, ütotntlNri.)
• Pécsi Kulturális Központ (Péts, Silnháiiéri.)
• Művészetek Háza (Ptn, StMenyt tér >-e)
• Európa Ház (Pia, Márián, j )  

valamint letölthető a www.pecs2010.hu internetes oldalról
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Az Opus Kiadó új kiadványai
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Dr. Csízek Zoltán 
Magyar repülőszázadok 
és századjelvényeik 
(1933-1945)

E könyv elkészítése so
rán nem törekedtem és 
nem is törekedhettem a 
teljességre, ezért nyilván 
hiányok, ellentmondá
sok fellelhetők benne. A 
munka során magam is 
találkoztam ilyenekkel. 
A fö hátteret az általam 
elérhető források anyaga 
adta. A képek és színes 
profilrajzok válogatásá
nál megkíséreltem azo

nos gépeket és esetenként ugyanarról a gépről 
több -  a hazai és külföldi irodalomban megje
lent és esetleg eltérő -  változatot is feltüntet
ni. Eredeti színes anyag híján úgy érzem az el
lenmondások feloldása nem az én feladatom. 
Mivel a századjelvényekre vonatkozó részletes 
központi szabályozás nem volt, én sem szolgál
hatok pontos mérettáblázattal, vagy színössze
tétellel. Viszont a makettező számára fontos 
információ a századjelvények elhelyezése, a 
géphez viszonyított aránya, változatossága is, 
így a képek és színes ábrák válogatásánál ezek 
voltak az elsődleges szempontok.
Az egyes századoknál leírt események már 
nyomtatásban megjelent forrásokon alapul
nak, azokat csak néhány személyes kiegészí
téssel, információval egészítettem ki, így e té
ren az érdem elsősorban a forrásjegyzékben 
feltűntetett szerzőké.

S ir A rthur Conan Doyle 
Az elveszett világ és más 
elbeszélések

IRODALMI SZALON

S ir A rth u r CoruMit D oyL

Az elveszett világ 
és más elbeszélések

Sir Arthur Conan 
Doyle, a Sherlock 
Holmes történetek 
ünnepelt írója ezúttal 
Dél-Amerika áthatol
hatatlan őserdeibe 
kalauzolja az olvasót. 
Vajon mit keresnek 
itt a történet hősei, 
két világhírű termé
szetbúvár és elméleti 
professzor, egy fiatal, 
kalandvágyó újságíró 
és egy tapasztalt, so
kat látott angol lord 
és vadász? Nem más 

után kutatnak, mint Challenger professzor le
gendás elveszett birodalma után, ahol a Föld 
történetének legvérszomjasabb, ugyanakkor 
legérdekesebb állatai és növényei várnak rá
juk -  ha létezik egyáltalán ez a legendás világ, 
mert, mondanunk sem kell, a kétkedők és el
lendrukkerek tábora jóval népesebb, mint a 
szimpatizánsoké.
A kötet két további, hosszabb elbeszélést, vagy 
ha úgy tetszik, kisregényt is tartalmaz, me
lyek nem kevésbé izgalmas témákat feszeget
nek: az egyikben egy életre kelt egyiptomi mú
mia, a másikban a fenyegető világvége tartja 
izgalomban az utolsó betűig az olvasót.

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

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

Pannónia
Pezsgőház

• Színvonalas kiszolgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgőbár

• kóstoló a Pezsgőház 
termékeiből

• rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

• „Utazás a bor körül” — 
borkóstolóval 
egybekötött előadások 
egyetemistáknak is.

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 

Telefon: (72) 210-084

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

Idegennyelvű Könyvesbolt (lókai tér) 
írók Könyvesboltja (Király u.) 

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt (Rókus u.) 
PTE Művészeti Kar, Diákiroda 

Művészetek Háza
Filharmónia Dél-dunántúli Kht. pécsi iroda 

Pécsi Galéria • Pécsi Kisgaléria 
Dante Café

Parti Galéria és Szépségtár 
Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda 

Antikart Képkereskedés 
Alkotás Galéria 

B-dekor
Bagolyfészek Könyvesbolt 

Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 
2007. május elején jelenik meg

E s z á m u n k  s z e r z ő i :

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs)

Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)

Bencze Zoltán építész (Pécs)

Cseri László újságíró (Pécs)

V. Gilbert Edit irodalomtörténész (Pécs)

Gönczy László zenetörténész (Pécs)

Kincses Károly fotómuzeológus (Budapest)

Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)

Mester Zoltán egyetemi hallgató (Pécs)

P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs)

Sárvári Zita egyetemi hallgató (Pécs)

Szokolai Zsolt urbanista, regionális szervező (Pécs) 

Varga Éva újságíró (Pécs)

Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

A k i k n e k  f o n t o s  v o l t  a z  E c h o :
MódiStudió, Budapest 
Nemzeti Civil Alapprogram 
Proof Stúdió Kft., Pécs
Déldunántúli Repülőgépes Szolgáltató Bt., Pécs
Pécs M. ). Város Önkormányzata
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás
Pezsgőház Étterem, Pécs
Antikart és Modernart Galéria, Pécs
Diacell Kft., Pécs

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  X. évfolyam 1. szám 
2007. január-február 
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