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E L S Ő  O L D A L

Levelek Pikszből

Az első számú vendég
„Nem kér helyet, ő  a helyzet ura.

Nem kell neki hatalmi pozitura. 
őt várjuk, hogy véget érjen a kín.

5 ő tudja ezt. 
Tudja, hogy ő lesz 

-  hisz ki lehetne más -  
6 lesz a pont az „i”-n. ” 

Petri György

Drága nővérem, kedves M!

Olyan világban élünk, ahol az elsőség sokaknak 
mindennél fontosabb. Nincs ez másként 
Pikszben sem, és ezen nem lehet csodálkozni. 
Sok minden most először történik ebben a 
városban, és ezért az elsőség élménye és 
tapasztalata a mostani időszakban különösen 
jelentős.

Persze az elsőség szerintem leginkább az 
egyéni életben kapja meg az értelmét és a 
jelentőségét. így például az, hogy te nekem 
mindig az első nővérem leszel, mindenekelőtt 
a mi kettőnk számára érdekes. De mindenkinek 
az életében (életútjában) épp ilyen kitüntetett 
mozzanat az első mosoly, az első fog, az első 
lépés, az első szó. Ezek a természet által adott, 
szervesen létrejövő elsőségek, amelyeknek 
azonban ugyanannyira lehet örülni, mint azok
nak az elsőségeknek, amelyek (ki)választás 
eredményeként születnek. Mint amilyen az első 
csók, az első szerelem, az első gyerek, az első 
kereset, az első munkahely, az első pofon, 
s ami még ezután következik.

Vannak azután a versenyben születő 
elsőségek, amelyek különösen a nyugati, meg 
az utána kapaszkodó fél-nyugati világban tűn
nek mindent meghatározó, minden más szem
pontot (például szolidaritást, együttműködést, 
szolgálatot) háttérbe szorító elvnek és gyakor
latnak. Kell hogy legyen osztályelső, hulladék- 
gyűjtésben első, szavalásban első, na és persze 
mindenféle versenyben első, aztán meg haszon- 
szerzésben első.

A nemes és nemtelen versengésekben elért 
elsőségeknek is különféle változatai vannak, 
ide tartoznak például a különféle címek és 
díjak. Vannak címek/díjak, amelyeket kapnak -  
valaki(k)nek a javaslatára, és vannak, amelyeket 
pályázat útján lehet elnyerni.

Ilyen pályázat útján elnyert, és a maga 
nemében első ilyen cím, feladat és lehetőség 
Piksz (és Magyarország) számára az Európa 
Kulturális Fővárosa (EKF) cím. Az EKF részeként

sok minden elsőként létesül a városban (kon
certterem, tudásközpont, kulturális negyed), sok 
meghívott művész először fog itt fellépni 2010- 
ben vagy a felvezető évek során, és lesznek 
olyan itt élő emberek, akiknek az EKF teremti 
meg az első nyilvános szereplés lehetőségét.

Az EKF — többek között— a megmutat
kozásról szól, részben az itt élők, részben pedig 
az ide látogató vendégek számára való megmu
tatkozásról. Nem elhanyagolható kérdés, ha már 
manapság ennyire fontos az elsőség kérdése, 
hogy az EKF-nek ki legyen az első számú 
vendége, és ezt ki(k) és mi módon döntsék el. 
Hiszen egy ilyen döntésnek jelképes jelentősége 
és messzire ható üzenete van. Tükrözi a város 
énképét, az EKF-fel a világhoz eljuttatandó 
üzenetét, az EKF szervezőinek és döntéshozói
nak a fejében az EKF mibenlétével kapcsolatos 
világképet.

A sok lehetőség közül az egyik kézenfekvő, 
hogy a hivatalosan meghívandó Nagyon Fontos 
Személyek köre legyen közhatalmi funkcióhoz 
és protokolláris szempontokhoz kapcsolva. 
Ebben az esetben lehet nemzetközi és hazai 
közszereplőkkel kezdeni a névsort. Például az 
Európai Unió elnökével, vagy Magyarország 
államfőjével.

Lehet a nemzeti identitás erősítése és a 
nemzetközi figyelem hatékony megragadása 
érdekében világszerte ismert honfitársunknak, 
vagy hazánkból elszármazott művésznek/tudós- 
nak felajánlani az első számú vendég státuszát.

De a decentralizáció és a civil szféra elis
merésének hangsúlyozása jegyében lehetne az 
első számú vendég kiválasztásának szempontja 
a pikszi EKF létrehozásában játszott szerep is, 
és akkor a pikszi pályázat elindítója és megírója 
lehetne az első számú vendég, aki nélkül Piksz 
nem kapta volna meg ezt a címet.

Az is elképzelhető azonban, hogy az első 
számú vendég pályázat útján kerüljön 
kiválasztásra. A pályázónak meg kellene 
indokolnia, miért fontos, hogy a város 
költségén részt vehessen az EKF rendezvényein, 
és egy grémium a legeredetibb, legötletesebb, 
leghitelesebb pályázat szerzőjének ítélné ezt 
a lehetőséget. Mindez az EKF programjának is 
része lehetne, posztereken bemutathatok 
volnának a legötletesebb, legszellemesebb 
pályázatok.

De az esélyegyenlőség és a pozitív diszkri
mináció jegyében az első számú vendége(ke)t 
azoknak a köréből is ki lehetne választani, akik 
soha nem fogják tudni megengedni maguknak, 
hogy jelentősebb összegeket a kultúrára költ
senek, sem pedig azt, hogy részesei legyenek 
a 2010-es év belépőjegyes kulturális program
jainak. így az első számú vendég kikerülhetne 
például a halmozottan hátrányos helyzetűek, 
a fogyatékkal élők, a segélyezettek, a város 
hajléktalanjai közül.

Vagy a vak véletlenre (a szerencsére) bízva, 
az első számú vendég személyét el lehetne 
dönteni egyszerű sorsolással is, amelyen bárki 
érdeklődő részt vehetne (miként az itteni szín
házi találkozó közönség zsűrijének kiválasztása 
esetében ez történik).

Mindez azonban, amit az első számú 
vendég kiválasztásának lehetőségeiről írok,

merő spekuláció, okafogyottá vált gondolat- 
kísérlet, mivel nemrégiben Piksz egy tál lencse 
— egy politikai poén — kedvéért eladta az első 
számú vendég ésszerű, hiteles és az EKF 
értékrendjével összhangban lévő kiválasztásá
nak lehetőségét. Egy olyan személynek, aki az 
imént felsorolt szempontok egyikének sem felel 
meg. Ettől persze még szerepelhetett volna — 
valahol, hátrább — a meghívottak között. De az 
a döntés, amely az első számú Nagyon Fontos 
Személynek őt választotta, még a meghívás 
gesztusából is csúfot űz. Ez a gesztus ugyanis 
nem illeszkedik sem a protokoll, sem az EKF 
(megbecsülésének) értékrendjébe. Azt üzeni, 
hogy az első számú vendégről döntők tartanak 
a kritikától, hogy egy belépővel befolyásolható- 
nak vélik egy az EKF (késlekedő) alakulását 
bíráló személy véleményét, és hogy a pillanat 
vélt politikai hasznának foglyaként nem gondol
ják végig viccesnek szánt tettük Pikszre és az 
EKF-re nézve elszomorító következményeit.

Pedig az első számú vendég kiválasztására 
(a fenti vagy más szempontok alapján) 2010-ig 
tett volna még idő. Mint tudjuk, első benyo
mást csak egyszer lehet kelteni. Ezt a benyo
mást — a vendégválasztás területén — immár 
sikerült jóvátehetetlenül elrontani. Szerinted 
kinek jó ez? És miért?

Szeretettet ölel fivéred, W.

Fordította:
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hiszen a városi teniszpályát, az egyetemi foci
pályát, köztük a kollégiumot, a B52 diszkót 
a Zsolnay út hasítja le a belvárosról, a déli 
oldalon pedig a vasút határolja. A város 
átmenő forgalmát a Zsolnay út mentén egy 
Penny Markét, egy Shell-kút és egy McDrive 
használja ki, melyek a tervezési terület határán 
állnak mint megkerülhetetlen, a leendő 
funkcióktól teljesen idegen objektumok.
A pályázaton indulóknak számolniuk kellett 
azzal, hogy ezek a tereptárgyak (minden 
kiegészítő tevékenységükkel együtt, pl. 
feltöltés, szállítás, szeméttárolás) még jó ideig 
adottságokként társulnak a helyszínhez, 
ugyanakkor egy kedvező forgatókönyv esetén 
— ha az új karakterű terület fejlesztő hatása 
elsodorja őket —, az új épületeknek e viszonyí
tási pontok nélkül is tökéletesen be kell töl
teniük a szerepüket. Persze ha minden álom 
valóra válik, akkor maga a hatos út is 
elköltözik a filharmónia és a könyvtár portája 
elől — de ennek a realitása ma még csekély.
A nagy, definiátatlan városi térben szabadon 
úszó tömbök formájában megfogalmazott 
igényre a pályamunkák többféle válaszlehető
séget villantottak fel: váltakoztak a városi erdő, 
park vagy díszkert környezetébe helyezett, 
tárggyá formált épületek és az urbánus köztér 
által körbevett reprezentatív megoldások

A győztes 
pályamű, 
könyvtár

Lent: a győztes 
pályamű, 
zenei központ

Az EKF leendő kiemelt kulturális helyszíne, 
a Balokányliget és a Pécsi Tudományegyetem 
közötti terület mindeddig az urbánus szövetről 
leszakadt, kiszolgáló szerepet betöltő zóna volt.

Áprilisban lezajlott a két első építészeti 
tervpályázat az Európa Kulturális Főváro
sa program keretében. A számok régen 
látott szakmai érdeklődést tükröznek: a 
Konferencia- és Koncertközpont kiírására 
negyven, a Dél-Dunántúli Regionális Tu
dásközpont és Könyvtárra harminc érvé
nyes pályázat érkezett. Ehhez hasonló 
tolongást utoljára a Budapest Szíve terv- 
pályázat váltott ki, azelőtt talán csak a 
Nemzeti Színházé. A számok azonban tá
volról sem mondanak el mindent: a ja
vaslatokat elnézve megengedhetjük azt 
a következtetést, hogy a szakma jelen
tős része kötelezőnek érezte magára 
nézve, hogy ne maradjon ki a jelenleg 
leginkább exponált magyar városfejlesz
tési projektből. Sokkal kevésbé mondha
tó el az, hogy végiggondolt válaszok ér
keztek volna a kiírás által felvetett szem
pontokra: Pécs kulturális főváros lesz; 
az új beruházások városfejlesztési szere
pe a keleti városrész felélesztése és in
tegrálása a belvárosba; a tervezési szi
tuációt számos bizonytalan infrastruktu
rális tényező és tisztázatlan tulajdonvi
szonyú ingatlan bonyolítja. A hangzatos 
számok azt is leplezik, hogy a két első, 
Magyarországon kiírt nemzetközi tervpá
lyázatra alig jelentkezett külföldi pályá
zó — ami egyébként nyilvánvalóan kö
vetkezett a kiírás tartalmából és kommu
nikációjából.

FOTÓK: SZEMEREY SAMU
2 echo 2007/2
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tervpályázatokról
között. A jelenlegi kontextus, amely kevéssé 
alkalmas arra, hogy inspirációval szolgáljon, 
feltűnően sok nehézséget is jelentett a határo
zott építészeti viszonyok, viselkedésmódok 
megteremtésére. De a helyzet nem teljesen 
ismeretlen, hiszen például a budapesti 
Művészetek Palotája hasonló infrastrukturális 
gócpontban, átváltozásban lévő külvárosi 
negyedben épült meg, szintén egy jelszerű 
épület elvárásaival. Ugyanakkor a környező 
városrészek fejlődését is indukálni kívánó ikon
projekt akkor lehet csak igazán sikeres, ha 
szerves kapcsolatba tud kerülni azokkal (lásd 
Bilbao vagy az egykori Nyugat-Berlin példáját) 
— ezt a jelenlegi közlekedési körülmények 
viszont igencsak megnehezítik.

A két, egymástól egy kollégiumi épület által 
elválasztott tervezési terület városszerkezeti 
kapcsolatainak problémájára a tervek többsége 
elkerülte a választ. Aki megpróbálta feloldani 
a zárványt, az hidakat, akár a Zsolnay gyárig is

ta spirituális, szimbolikus környékké, ahol 
megfelelően felkészült lelki állapotban zajlik 
a kultúra fogyasztása. A mindennapi fogyasztást 
és az eszerint rétegződő társadalmi rutinokat 
érintő reflexiók azonban igen ritkák voltak 
a javarészt reprezentatív, nagyvonalúan elegáns 
megoldásokban — a kültelki bevásárló — és 
logisztikai központokat idéző, rémisztő pálya
munkák tervezőit pedig valószínűleg nem efféle 
kultúrkritikai szándék vezérelte.
A pályaművek zöme mintha nem nézett volna 
szembe ezekkel a kérdésekkel: jelentős mennyi
ségű bizonytalan, kidolgozatlan, vagy egyene
sen otromba terv született, amiken részint 
a befektetett energia elégtelensége, részint 
az átfogó koncepciók, komplex szemlélet 
hiányában a formálás kényszerével szembesülő 
tervezők tanácstalansága látható. Az ilyen, 
csupán önmagukra vonatkoztatható tervek 
a formalizmuson túl afféle építészi szereptanul
mányok is: a városi viszonyok tisztázása helyett

hogyan válhat egy épület (egy építész) egy 
önkényesen átformált tér fölösleges közép
pontjává.

A pályamunkák formai vonatkozásait 
tekintve viszont elmondható, hogy a továbbra 
is meghatározó közép- és idősebb generációk 
ismert referenciái mellett megjelent néhány 
olyan munka is, ami a hazai tervezők lassú 
szemléletváltozására utal. Szinte teljesen eltűnt 
a mezőnyből az anekdotizáló posztmodern 
világ. A narratív kapaszkodók elvesztése 
nyomán feltámadt geometrizáló attitűd viszont 
ekkora léptékben kezelhetetlen (mint azt 
néhány, végletekig széttöredező, vagy éppen
séggel derékszögekbe, (a)szimmetriatengelyek- 
be merevedő koncepció is mutatja). Feltűnő 
a néhány éve még pokolra kívánt biomorf- 
buborék formák megjelenése, az azokat 
megteremtő generatív építészet algoritmusai
nak, módszertani hátterének ismerete viszont 
még hiányzik ahhoz, hogy igazán kifinomult 
megoldások születhessenek. A széttagolódó 
koncepciók alapvetései változatosak: az 
átmeneti terek megteremtésének, a belső struk
túra tagolásának szándéka mellett sokszor 
puszta formai játék a nagy kontúrba vájt belső 
üregek létrehozása, a kisebb léptékű referen
ciák felhasználása a térbeli elrendezés magyará
zatában (hangszer, talajrétegek stb.). Részben 
ebből fakadóan több pályázó léptékproblémával 
küszködik: a tagolások, a felhasznált formai 
elemek, de sokszor a technológiai megoldások, 
a homlokzatok tagolásai a makett léptékén

Grande Bibliothéque Nationale, Pécs Fent és lent: Könyvtár az út felett

elvezető, helyenként ösvénnyé szelídülő 
felüljárókat javasolt. Mások — mint a filharmó
nia nyertesei is — a környék topográfiájához 
többé-kevésbé illeszkedő módon elemelték az 
épületet. A könyvtár esetében látványosabban 
jelentkeztek az elhatárolódás gesztusai: a zárt 
tömbök, a Zsolnay út látványát és forgalmát 
elzáró térfalak változatos eszközökkel 
igyekezték az épületek belső viszonyait, világát 
függetleníteni a zavaros környezettől. A jelsze- 
rűség feltételezett igénye mellett ez tovább 
erősítette a zárt, monolitikus épületek trendjét. 
A szerencsés megoldások viszont alapos és kifi
nomult eszközökkel nyúltak a két óriáskubus 
(netán óriásgolyó, csigaház vagy dinoszaurusz) 
befoglaló köztereihez is. Persze alapvető 
kérdés, hogy egy ilyen épület környezetét a 
várost ellenpontozó vadonként, architektonikus 
erdőként, közparkként vagy nagyobb tömegeket 
mvitáló, épített térként fogalmazzák meg 
a Pályázók. A felvezetés különböző módjai 
az épületek hozzáférhetőségét is jelentősen 
befolyásolják: a mindennapok részeként megje
lenő elemeivé válnak a városnak, vagy olyasfaj-

2007/2 echo 3
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Szaggatott falú fekete 
doboz

Fehér doboz, 
parabolikus metszetek

túlnőve igen elna
gyoltak, zavarosak 
és öncélúak.
Ugyanígy átalakuló
ban van a kompakt 
megoldások kezelése 
is: a két pályázat leg
elegánsabb, legintelli
gensebb munkái 
javarészt ezek közül 
kerültek ki. A fiata
labb építészgeneráci
ók munkái is szem
mel láthatóan ezeket 
a megoldásokat 
preferálták: a leegy
szerűsített formák 
szerencsés esetben 
kifinomult szerkeze
tekkel, homlokzati 
megoldásokkal páro
sulnak, kevésbé a 
közvetlen látványra

Vigyél a vezetődhöz, 
földlakó!

Fogalmi zavarok

Erdő az erdőben

és a puritán esztétikára, mint inkább a komplex 
élményre irányítva a figyelmet. A filharmónia
pályázat esetében ez sokkal erőteljesebb formai 
gesztusokban jelentkezett (a megvételt nyert 
fekete doboz mellett utalhatunk itt a felszagga
tott falú fekete dobozra vagy a parabolikus 
formák által átmetszett fehér dobozra), az 
általánosságban jobb eredményeket produkáló 
könyvtárpályázat hasonlóan összefogott 
megoldásai viszont inkább szerkezeti, 
anyaghasználati, komplex építészeti gesztu
sokkal dolgoztak.

A hazai építészet állapotáról felvett met
szetet szemlélve úgy tűnik, hogy a zsűri dön
tése mindkét esetben egyértelműen a legjobb 
tervre esett — akkor is, ha ezzel éppen a jelen
leg meghatározó hazai elit konzervatív, a formai 
redukciót elsősorban esztétikai minőségében, 
puritánságában, sokszor szinte morális iránymu
tatásként megragadó építészetszemléletét vitte 
győzelemre (ne feledjük, hogy a két nyertes 
iroda vezetői egyúttal a BME Középülettervezési 
Tanszékét is vezetik). Ugyanakkor kétség nem 
fér ahhoz, hogy a két kiemelkedő színvonalú, 
gazdag gondolatiságú koncepció nagyban hoz
zájárul majd a városrész jövőbeli arculatának, 
építészeti világának rendezéséhez, és egymás
sal is termékeny párbeszédben fog állni. 
(Érdekes lenne ismerni a két pályázat zsűrizési 
folyamatát: vajon milyen referenciát teremtett 
a korábban megismert filharmónia a könyvtár 
megítélésében?)

Fontos szempont egy pályázat megítélésénél 
a teljesíthetőség: a zsűri döntése azt is jogosan 
jelzi, hogy igazából kevés pályaműről lehetett 
feltételezni a mögöttes kapacitást azok
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következetes megvalósítására. Ez pedig csak 
részben róható fel az építész szakmának: 
az ekkora jelentőségű pályázatokat sokkal 
komolyabb előkészítő munka után, két fázisban 
szokás lebonyolítani, szétválasztva az elemző, 
akár a koncepciót némileg módosító első sza
kaszt, és az ott kiválasztott projektek részletes 
kidolgozását jelentő másodikat. Ez nem csak 
a tervbe bedolgozható intellektuális tartalom 
szempontjából fontos, hanem azért is, mert 
a második fázis versenyzői általában költség- 
térítést kapnak, ami például lehetővé teszi, 
hogy kis, fiatal irodák is eséllyel pályázhassa
nak. A jelen pályázati rendszer azonban nem 
segíthetett az olyan koncepciókon, mint amit 
az egyik, a könyvtárat egy huszárvágással a 
Zsolnay útra helyező pályamunka javasolt, ami 
remek felvetése és ígéretes építészeti világa 
ellenére kidolgozatlan maradt.

A pécsi építészek példás aktivitása ellenére 
(vagy éppen annak látványos sikertelensége 
miatt) érezhető volt a szakma szkepszise az 
új beruházásokat illetően. A két pályázat 
mezőnyén végigtekintve úgy tűnik, ez megala
pozott is volt — és a harmadik, folyamatban 
levő tervpályázattal (Nagy Kiállítótér) kapcsolat
ban is fennmarad. A kiírásból is levezethető 
volt a pályamunkák többségére jellemző, a 
feladat nagyságához képest alacsony szellemi 
befektetés — nem csoda, hogy a kivitelezés 
várhatóan irreális határideje és az alacsony 
tervezői díj nem szolgált kellő motivációval.
Az EU-s pályázatokban, reálisan végiggondolt 
befektetésekben gyakorlott külföldi építészek 
első látásra felmérhették, hogy a feladat a 
kiírók részéről nem részesült kellő megbecsülés-

Hommage á Boullée

A pszichedelikus 
babaház

Zenei központok

ben. így a két pályázat 
összességében nem 
tartogathatott nagy 
meglepetéseket, hiszen 
nemzetközi verseny
helyzet és nagyobb esé
lyek teremtése helyett 
a biztonságos magyar 
közegen, a magyar 
szokásrenden belül 
maradt. Ennek is tulaj
donítható, hogy a bátor 
megoldások hiányoztak 
a palettáról. ■

Az eozin discman

A réz meztelen csiga 

2001 drodiisszeia
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Már üzemel Pécs új büszkesége, az Expo 
Center. Erről a házról — éppúgy, mint bárme
lyik másikról — az elragadtatás és az utálat 
hangjain egyaránt lehet beszélni. A következők
ben három értelmezési keretet szeretnék felállí
tani. Az első a városi szituációról, a másik az 
építészeti stílusról, a harmadik pedig az 
esztétikumról nyilatkozik.

1. Az építészet és a város

Az építészet és a város közvetlen kapcsolatát 
ma leginkább az úgynevezett Bilbao-effektus 
függvényében vizsgáljuk. A spanyolországi 
Bilbaóban 1997-ben adták át Frank 0. Gehry 
amerikai építész totemalkotását, a Guggenheim 
Múzeumot. Az épületnek a nagyközönség 
számára szokatlan formavilága a reveláció ere
jével hatott, és több következménnyel is járt.
A korábban jellemzően szakmai berkekben 
ismert építész egyszerre európai társadalmi 
fenoném lett, maga a város az épület okán 
pedig évekre az építészeti turizmus abszolút 
középpontjává, sőt — talán megengedhető 
túlzással —elindítójává vált. Az építészet és 
a város legújabb kori találkozása olyan elegyet 
hozott létre, ami az építész státuszát is érin
tette, mi több: jelentősen hozzájárult a jelenlegi 
sztárrendszer virágzásához is.

Bilbao a kilencvenes évek közepére egy, 
a térképen nem létező, lepusztult ipari város

volt, melynek képviselői, „mindegy, hogy mi, 
csak történjen valami” alapon szinte teljesen 
szabad kezet adtak az amerikai építésznek. 
Noha a múzeum évi látogatottsága, a kezdeti 
lelkesedés után, mára meglepően alacsony 
szintre zuhant vissza, a jelenség létrehozta 
a Bilbao-effektust', amely nem más, mint az 
építészeti attraktivitás urbanisztikai alkalma
zása. Másfél évtizeddel ezelőtt a város 
fejlesztésének problémáját az építészet 
irányából a funkciókban vélték megtalálni. 
Vagyis a fejleszteni kívánt városrészek közép
pontjába tömegeket vonzó intézményeket, így 
kereskedelmet és irodákat helyeztek. Ez a ten
dencia — nem utolsósorban Bilbao hatására — 
némiképp módosult. Mára az építész neve 
jelentette brand-érték, illetve az alkotás 
képviselte funkció mint független attraktivitás 
fűti azt a küzdelmet, amelyet az európai 
városok ezen a téren egymással vívnak. Noha 
a Bilbao-effektus jellemzően nagy közösségi 
intézmények, így múzeumok, szabadidőparkok 
elhelyezéséről szól, számtalan esetben pusztán 
a „név”, válik hívó szóvá. Budapesten például

Zaha Hadid pusztán egy magánintézmény, 
vagyis egy irodaház koncepciószintű 
ötletelésére kapott megbízást. Mégis, láto
gatásának puszta híre és a tervek személyes 
bemutatása elég volt ahhoz, hogy napokig 
lázban tartsa a szak-, és közvéleményt.

Mindez annyiban tanulságos tehát, hogy 
már egy jó évtizede elfogadott urbanisztikai 
attitűd az, hogy a város fejleszteni kívánt pont
jait — biológiai hasonlattal élve — az építészeti 
akupunktúra eszközeivel kívánják fejleszteni.
Ez természetesen nem szüntette meg a nagy 
városátalakító és -formáló gesztusokat sem. 
Annak érdekében, hogy az akupunktúra hatásos 
legyen: hegyes tűt választanak. Ahol a hegy 
pedig nem más, mint az építészeti attrakció, 
illetve maga az építész. A kicsit közelebbi Bécs 
példáján, pontosabban a Donaucity és a 
Gasometer fejlesztésein okulva ma már 
leszűrhető, hogy átgondolt stratégiával nem 
csak a közvetlen terület építészeti minőségére 
van hatással egy-egy ilyen épület. A Bilbao- 
effektus egyik járulékos hozadéka, hogy a 
közvetlen helyszín, és a központ között olyan

A létesítmény neve:
Expo Center Pécs Multifunkcionális 
Kiállítási és Rendezvényközpont 
(a tervezés időszakában: Pécs Expo 
Center -  kulturális és rendezvényközpont, 
1. ütem)
Felelős tervezők:
Dr. Bachman Zoltán DLA Ybl- és 

Kossuth-díjas építész 
Majoros Gábor Ybl-díjas építész 
Építésztervezők:
Bachmann Bálint, Halada Miklós,
Sanda Gertrúd, Horvát István, Füredi 
Balázs, Brands Thorsten 
Környezetrendezés: Böjté Tibor,
Majoros Nóra
(Az adatok forrása: www.epiteszforum.hu)
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új urbanisztikai erőtér jön létre, amely kedvező 
mikroklímát teremt a további beruházások 
számára. Ez a recept természetesen nem keve
rendő össze egy gyorsétterem kínálatával.
Vagyis a hosszadalmas előkészítéssel és kreatív 
bátorsággal karöltött fejlesztési lépések 
sohasem redukálhatóak egyetlen tényezőre. 
Teszem azt a „névre” vagy az építészeti extra
vaganciára.

Talán már sejthető, hogy ebben az 
értelmezésben nem feltétlenül ördögtől szár
mazó gondolat a pécsi Expo Center ötlete és 
pozíciója. Mindössze azt a két kérdést kell 
megválaszolni, hogy elérte-e a célját, illetve jó 
helyet jelöltek-e ki eme bizonyos akupunktúra 
számára. Az utóbbival Pécs közösségének 
önmaga felé kell elszámolnia. A kérdés első 
feléhez megpróbálok további támpontokat adni.

2. Kreatív adaptáció

A kortárs építészet és a városfejlesztés viszonya 
után érdemes egy pillanatra azt a mikroklímát 
vizsgálni, amely a közösség és a kortárs 
architektúra közötti hangulatot jellemzi. Nos, 
ez egy korántsem problémamentes terület, 
Budapest vagy Pécs és en bloc a hazai 
építészeti közízlés színvonala kétségbeejtően 
alacsony. Az alapvetően irodalmi kultúránk 
közepette a vizuális képzés huszadrangú, 
ráadásul az építészet olyan mitologikus — 
tradíciók mentén értelmezett — terület, ahol 
a hagyomány, így a múlt elképesztően fontos, 
identitásteremtő tényezővé válik. Pécs Zsolnay 
öröksége itt a genius loci része. Ez óhatatlan 
bizonytalansághoz vezet a kortárs architektúra 
megítélésekor, amely bizonytalanságot alkal
manként az agresszív elutasítás váltja fel. Az 
ismeretlen és az új — az építészeti lapok elfo
gadását vizsgáló fókuszcsoportos vizsgálatok 
tanulságaként — alkalmanként dühöt szül. Ezt 
a helyzetet az oktatás mellett az idő és a 
folyamatosan magas építészeti színvonal 
javíthatja. Az oktatás egyelőre olyan, amilyen. 
Kérdés, hogy lehet e gyorsítani az időt? Talán 
furcsának tűnik, de igen. A kortárs építészet 
megítélését rendkívül nagy hatásfokkal 
javíthatják azok az épületek, melyek a 
közösségnek emeltetvén a szabadidő-eltöltés 
részévé válhatnak. A pszichológiában a kreatív 
adaptáció kifejezése azt a jelenséget mutatja 
be, amivel mi magunk a számunkra idegen 
környezetet megszokjuk. Ez a megszokás nem 
más, mint a környezethez való kreatív ido
mulás. Talán sejthető a következtetés: úgy 
vélem létfontosságú, hogy a lehető legtöbb, 
a közösségnek emelt kortárs architektúra 
létesüljön. Ugyanis nagyon nem mindegy, hogy 
az ócskát, vagy a jót szokjuk-e meg.

Az építészeti formálás — ebben az értelem
ben — tehát nem pusztán építészeti, hanem 
társadalmi kérdés is, amivel távolról sem 
kívánom azt sugallni, hogy egy ház megje
lenésének társadalmi participáció eredményének 
kellene lennie. Épp ellenkezőleg: különösen 
a belsőben olyan pontosan artikulált, magas 
építészeti minőség a cél, amely kiemel egy-egy 
középületet a hétköznapok tér-, és enteriőr
élményéből. A pécsi együttes funkciója több
szörösen is a középpontba helyezi ezt a 
lehetőséget. Azzal, hogy ez a ház elsősorban 
expók szervezésére alkalmas, különleges 
hangsúly vetül az évközi hasznosítására. Az 
üzemeltetőnek létérdeke, hogy programokkal 
halmozza el Pécset, hogy regionális, országos 
léptékben definiálja működését. Az a 
kellemetlen kényszerítő erő, amely egy-egy 
ilyen ház üzemeltetésénél jelentkezik:

a közösség számára lehetőség. Lehetőség arra, 
hogy a városának új tereit, helyeit megismerve 
a kortárs építészetet — a szabadidő eltöltésén 
túl — a mentális térképének a részévé tegye. 
Az, hogy konkrétan ez a ház felszívja-e a 
Széchenyi térre kitelepült vurstlit, azt még korai 
találgatni. De hogy létérdeke az, hogy megka
paszkodjon a kulturális-, és rendezvénypalettán, 
az egyben egy újabb pécsi lehetőségtér. A szó 
fizikai és építészeti értelmében egyaránt.

Ezek után talán az is sejthető, hogy azt sem 
tartom ördögtől elrugaszkodott gondolatnak, 
hogy az Expo Center az architektúrájaként egy 
Magyarországon kevéssé alkalmazott 
megoldást, a technológiai rendszere folytán is 
látványos ponyvaszerkezetet ambicionálta, 
ízléstől függetlenül annyi leszögezhető, hogy 
lassan fél évszázados technológiáról lévén szó, 
ez a szerkezet olyan kiforrott épületszerkezet- 
tani részletekkel rendelkezik, melyek a raciona
litásuk révén is megteremtenek egyfajta 
esztétikai világot. A három irányba feszülő 
ponyvafelület és az azt rögzítő filigrán rúdszer- 
kezet grafikája olyan természetes ellenpontot 
képeznek, melynek izgalma, lendületének 
hatása alól személy szerint nem tudom magam 
kivonni. így csak amiatt, hogy ez a szerkezet 
Pécsett megjelent, a magam részéről haboznék 
elítélő verdiktet hozni. Az építészeti világ, 
amelybe Bachman Zoltán belehelyezte ezt 
a házat, az önmagában tehát nem elítélendő. 
Sőt, ha egy pillanatra felidézzük a hasonulásról 
szóló előző passzust, akkor a ponyvaszerkezeti 
enteriőrök műfaji extravaganciája a pozitív

kreatív adaptáció mellett lehetne argumentum. 
Csakhogy itt nem erről van szó, hanem egy 
késő-szocialista csarnoktér átalakításáról.

3. Műfaji ellentmondások

Már pusztán ennek a ténye a ponyvaszerkezet 
elementaritását flastrommá degradálja. E feszí
tett térszerkezet hatása — pontosan amiatt, 
hogy átalakításról van szó — pusztán a külsőre 
korlátozódik. Egy olyan épületben, melynek 
hatalmas tereit fedett expók alakításának szen
telték. Az a diszkrepancia, ami a külső 
vitathatatlan lendülete és a belső buher között 
feszül, említésre méltó sem lenne, ha a ház 
ezzel nem fordítaná a pozitív adaptáció ziccerét 
merev és negatív elutasításba. Merthogy ami itt 
történt, az szörnyű. Szakmai hagyományok oly 
szintű megcsúfolása, amire nincs mentség. 
Ráadásul a pusztán a külsőre redukálódott 
megközelítés ahhoz is gyenge, hogy tompítsa 
a ponyvaszerkezetekben ugyancsak kódolt 
esztétikai közítéletet, amely e briliáns konstruk
ciót a cirkuszok provizóriumába száműzi.

Nem lenne ez így, ha a belső — a kapott 
örökségével együtt — egy olyan autonóm vilá
got teremtene, amely kezeli az ipari csarnok és 
a ponyva találkozása jelentette döccenést. 
Csakhogy ez elmarad. A csomópontok szintjén 
éppúgy, mint a formák tekintetében. És valahol 
ez az a pont, ahol útjára indul a nyomor, amely 
kevéssé anyagi, mint inkább szellemi, és a ház 
majd’ összes belsőépítészeti megoldásában és 
részletében visszaköszön. Itt ugyanis Bachman



Zoltán szavait megidézve nem egy „katonás 
fegyelmi!, racionális, a karcos ipari miliőt” vál
laló történetről, hanem igénytelenségről van 
szó. Ez az igénytelenség szellemi. A csomópon
toknak, a kitalálható, tervezéssel megterméke
nyíthető belsőknek szóló tunyaság, amit a 
kivitelezés buherja csak eszkalál. Abban a pil
lanatban, amikor a tekintet a ponyvarendszeren 
túl vándorol, ez a ház szimplán összedől. 
Szétesik. Megszűnik koherens egészként 
viselkedni. Mindennek okán a belső — hogy 
újfent Bachman Zoltánt idézzem — még pil
lanataiban sem „lugas-szerűen kiképzett, a 
Mecsek szőlőhegyi hangulatát, a borpincék 
illatát idézve”.1 2

Félreértés ne essék: önmagában ez egy 
gyönyörű gondolat, mint ahogy az is az lenne, 
ha a belső a pécsi tájhoz — úgy is, mint ter
mészeti jelenséghez, úgy is, mint kuttúr- 
szerveződéshez — fűződő viszonyt bonyolítaná. 
A végeredmény azonban annyira távol esik 
mindettől, hogy az eredeti gondolat önmaga 
paródiájába fordul. A végeredmény az enteriőr
ben ugyanis inkább hasonlít egy sörsátor és 
egy cirkusz egészségtelen keverékéhez. Kívülről 
pedig egy ambiciózus Dacia-szalon és szakszer
viz ötvözetéhez. Ez a kijelentés korántsem csak 
retorika. A kör alakú csarnok középső támasza 
oszlopként lendül fölfelé. Éppúgy, mint az út 
átellenes oldalán álló benzinkút hirdető 
oszlopa. A kettő formai azonossága, az ipari 
jelleg dominanciája az együttest nem Expo 
Centerként, hanem egy szalonnal összekapcsolt 
szakszervizként mutatja. Ez a forma olyan 
azonosságot teremt a benzinkúttal, ami a két 
megoldás ikonográfiái azonosságából 
következik. Ez természetesen nem érinti a ház 
elhelyezését, de érinti azt, amit környezeti 
viselkedésnek, uram bocsá’ illeszkedésnek 
nevezhetünk. Pontosabban: ha létezik negatív, 
félreértett illeszkedés, akkor ez az.

4. Építészeti pornográfia

Visszatérve a belsőhöz: ez az épület az új és 
régi, a korszerű és az avítt, a progresszív és 
a retrográd találkozásáról is szólna. Két ennyire 
eltérő minőség, mint a posztszocialista csarnok 
és felületi hártyák találkozása termékeny kor- 
respondenciákhoz vezethetne. És mint ilyen, 
szinte beláthatatlan intellektuális mélységeket 
teremthetne. Amszterdamban a Bijlmeer 
lakótelep egyik épülete, vagy az Aicsi Expón a 
lengyel pavilon talán az ismertebb példái annak 
az attitűdnek, amely a régi és az új találkozását 
az elburkolás, a csomagolás eszközével véli
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bemutatni. A Skála piac budapesti épülete — 
ugyan masszív szerkezettel, de — úgyszintén az 
építészeti csomagolás egyik példája. Ebben a 
helyzetben kiemelkedő hangsúly kerül azoknak 
a létező hierarchiáknak a bemutatására, ame
lyek a két időben is eltérő minőség között 
adódnak. Illetve: annak az erőtérnek a lehető
leg járható testként történő megformálására, 
amely a régi és az új között feszül. Mindkettő 
hallatlanul izgalmas, kevéssé pénzügyi, mint 
inkább szellemi erőfeszítést igénylő fetadat.
Vagy egy nagy levegővétellel: ellentétes 
álláspontra is lehet helyezkedni. Járható út az 
is, ha a belső a régi-új problematikán 
felülemelkedve olyan önálló harmadik világot 
teremt, amely új esztétikává emelkedve „az 
egész mint olyan” egységét keresi. Ez intellek
tuálisan ugyan egyszerűbb feladat, de a belső 
szabályrendszer felállítása, vagyis eme új vilá
got kijelölő határpontok rögzítése itt is 
elengedhetetlen. Az Expo Center kapcsán sajnos 
nem mondható el, hogy akár egyik, akár másik, 
akár bármilyen irányba mutató tervezői akarat 
jelentkezne. „A karcos ipari esztétika” ennek 
a csarnoknak az ismeretében retorikai kamu. 
Semmit nem jelent. Pedig jelenthetne.

Ehhez egy pillanatra érdemes felidézni az 
ipari építészet, illetve az irányába megfogalma
zott esztétikai igények kapcsolatát. A 19. század 
végén épült ipari csarnokok architektúrája — 
noha azokat az épületeket a kortársak még 
haboztak építészeti teljesítményként elismerni
— nos ez az architektúra a részleteiben korrelál 
ahhoz az építészeti konvencióhoz, ami a 
századforduló eklektikáját jellemezte. Sőt a 
téglacsarnokok esetén ez a konvenció, az eklek
tikus klasszicizmus meglepően erős stiláris 
alternatívájává vált. Egy-egy egyedileg kitalált 
és végigtervezett szocialista gyár — pláne, ha 
nem lehetett panelból felhúzni — pusztán a ter
vezettsége és a vasbeton esztétikája okán is 
építészeti entitásként értékelendő. A késő 
Kádár-kor építészete — élükön a lakótelepekkel
— ugyanakkor nem építészeti tradíciók, vagyis 
tömeg, formálás, anyagok és részletek szerint 
szerveződött. Ipari termékként ezeket a 
darabokat kevéssé építészetként, mint inkább 
gyártmányként tekintjük. Problémájuk sem 
építészeti, hanem gazdasági, hatásuk sem 
esztétikai, hanem erkölcsi. Akár a pornó: 
Kelemen Annát nem érdekli és nem is tudja, 
hogy miért kapott Catherine Denevue életmű
díjat Cannes-ban.

A legnagyobb koncepcionális bukta ezzel a 
házzal az, hogy a belsejét építészeti entitásként 
kezelik, a meglévő anyaginak, részleteinek
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értéket tulajdonítanak. Mi másra utalhatna a 
karcos ipari környezet szófordulata. Azzal, hogy 
tökéletes tévedésként létező entitásként keze
lik, azzal sajnos a belső kikerül abból a körből, 
amit tervezői invenciónak, vagy kreativitásnak 
hívnak. Hiszen ha valaminek önálló rendszer
értéket tulajdonítunk, ahhoz akár ragaszkodni is 
lehet. És ez a végzet felé robogó görög tragédi
aként megalapozza azt a tervezői attitűdöt, 
amit leginkább ötlettelenségnek lehet hívni. 
Merthogy tényleg minek azzal foglalkozni, ami 
olyan, amilyen? Amit kaptunk? Aminek önálló 
törvényei vannak... Csakhogy a pécsi Expo 
Center adottságként meglévő épületei nem az 
építészet, hanem az ipari környezetszennyezés 
kategóriájába tartoznak. Ezzel lehetett volna 
valamit kezdeni, de nem kezdtek. Ezt nem 
értették meg a tervezők, és ez az a fej, amely
től ez a hal bizony bűzlik. És ezért kamu itt az 
„ipari építészet karcos esztétikája”.

Egy szeszélyesen tekergő szennyvízcsatorna, 
egy megtervezetlen elosztószekrény, egy ad hoc 
geometriával, paralízises kígyóként reszkető 
befúvócső sohasem alkotott értéket. Ugyanis 
hiányzik belőle a teremtő tervezői akarat, a 
kitaláltság rendalakító ereje. Rendkívül fontos: 
nem az anyagok nyerseségéről, az ipar 
kendőzetlen tényeiről beszélek, hanem arról az 
összefogó erőről, pontosabban annak hiányáról, 
ami ezeket a tényeket architektúrává rendezné. 
Nem a fényes csövek a vérlázítóak, hanem 
az intellektuális trehányság, amivel azok 
helynélkülisége van fenntartva. Tetszik vagy 
sem: ehelyütt ez volt az alapanyag. Ezzel senki
nek ne legyen problémája. Azon viszont fel kell 
háborodni, ahogy a házat jellemző lusta ter
vezői mentalitás ezt az alapanyagot kezelte, 
pontosabban nem kezelte.

Ami a legelszomorítóbb az az, ahogy ezek 
a gépészeti elemek a vadonatúj színházi 
sátorenteriőrt is magukhoz rántják. Anish Kapor 
artisztikus ponyvaszerkezetei óta hajlamosak 
vagyunk művészeti önértéket is tulajdonítani 
ezeknek a felületeknek, melyek meg is jelennek 
például a színházterem belsejében. Vérlázító 
ugyanakkor az, ahogy ezt az épp kinyíló 
esztétikát és térélményt például a gépészet a 
csarnokok szintjére nivellálja. Az épület végébe 
illesztett félkörös apszisú színházterem belseje 
elementáris térélmény. Lehet és kell is görcsölni 
az akusztikán, a fűtésen, azon hogy a mobil 
lelátók úgy mobilak, hogy azokat szét kell 
szerelni, hogy kivihetőek legyenek, és persze 
azon, hogy a négy tartóoszlopból kettő olyan 
szűkre szabja a színpadképet, hogy oldalról már 
látni sem lehet. Megjegyzem: Siklós Mária 
torkát a Nemzeti nézőterénél ennél kevesebb 
miatt akarták átharapni. Az a sztori persze más
ról is szólt. Mint ahogy bizonyára ez is. De ez 
már tényleg egy másik történet. ■

1 Ehelyütt bővebben nem kifejthető, de tény, hogy Bilbao- 
effektus is csak egy van. Nem beszélünk Lyon szin
drómáról, LA effektről, vagy Barcelona-paradigmáról sem, 
noha mindegyik város Bilbao tanulságait használta és 
használja. Az a laboratóriumi közeg, amiben a Bilbao- 
Guggenheim a sikerét aratta, csak egyszer fordul elő.
Az ügy hátteréhez hozzátartozik az a különösebben nem 
hangoztatott tény, hogy akkortájt Spanyolország a párat
lan gazdasági prosperitás időszakában volt. Egyetlen 
évtized alatt lett Madrid Európa kulturális fővárosa, 
Sevillai Expo és Barcelonai Olimpia. A Bilbao-effektus 
tehát nem egy, az utolsó lapra mindent feltevő kártyás 
hazardőr-mutatványa volt, hanem egy szerves fejlődés 
eredménye.

2 Az Idézet Bachman Zoltán tervismertető műszaki 
leírásából való, amely a www.epiteszforum.hu Internetes 
oldalon jelent meg.
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Expo Center
Pécs Multifunkcionális Kiállítási P A T A R T I C S  Z O R Á N  
és Rendezvényközpont

A császár új ruhája

Bár a feszített ponyvaszerkezetek tervezése és 
megépítése nagyon bonyolult, speciális 
ismereteket igényel, mibenlétének és milyen
ségének miértjeit könnyű megérteni — a pécsi 
Expo Center értékeléséhez szükséges szinten 
feltétlenül. A beruházást körüllengő mitizáló 
kommunikáció ellenére a jó sátorszerkezethez 
a pécsi épületnek vajmi kevés köze van. A 
megértés és az összevetés a laikusok számára 
is rávilágíthat arra, milyen a pécsi Expo Center 
új ruhája.

A feszített ponyva különleges eszköz 
a mérnöki szerkezetek palettáján, a terek 
lefedésének legvékonyabb és legkönnyebb 
módja. Lényege, hogy a könnyű, hártyaszerű 
felület minden irányban ki van feszítve. A 
ponyva így veszi fel azt a formát, mely képes 
ellenállni az építményt érő változó erőhatások
nak is, mint amilyen például a szél. Ha a feszí
tés a ponyvában valahol túl nagy, akkor az 
anyag elszakad, ha pedig túl kicsi, akkor a 
szerkezet nem lesz alaktartó, végül emiatt is 
tönkre mehet. Ezért a szerkezet és forma 
egysége ennél a szerkezetnél az állékonyságnak 
megkerülhetetlen feltétele. A választott forma 
meghatározza a szerkezetet, illetve a választott 
szerkezetek alapvetően befolyásolják a lehet
séges formát.

Az építés során általában szilárd és alak
tartó építőelemeket használunk, mint amilyen

a beton, kő, tégla, fa, acél. Ezek az anyagok az 
épületek terheit többnyire nyomott, vagy hajlí
tott szerkezetként hordják. A jól méretezett fal 
a rá nehezedő nyomást elviseli, a gerenda, 
vagy a födém a hajlításnak kis lehajlás mellett, 
repedés nélkül ellenáll. A megfelelő alakú 
boltív, vagy boltozat bár olyan szerű terhelést 
hord, mint a gerenda, mégis más, mert az íven 
belül tartja a fellépő erőket, tehát nem hajlított, 
hanem nyomott szerkezetként viselkedik. Ha a 
boltozat meg akarna hajolni, elrepedne, vagy 
akár leomlana, de ha a boltozat íve megfelelő, 
a téglák egymást nyomva vezetik le az épület 
súlyát az alapokra. Közismert, hogy Gaudi a 
barcelonai Güell-kápolna csavart és dűlt, lát
szólag rendezetlen, festői téglaoszlopainak 
irányát úgy határozta meg, hogy elkészítette a 
szerkezet modelljét fejjel lefelé, az oszlopok és 
boltozatok anyagaként köteleket használva fel. 
Gaudi ekképp okoskodott: ha a téglaoszlopokat 
érő terhelés nem esne egybe az oszlopok 
irányával, azok kihajtanának és eltörnének.
A tégla csak nyomást képes felvenni, míg 
a kötél csak húzóerőt. A modellt kötélből 
készítette el úgy, hogy az alaprajzot kicsinyítve 
a mennyezetre rajzolta fel, majd a pillérek talp
pontjaihoz köteleket rögzített. A kötelek fejjel 
lefelé fordítva helyettesítették a téglaszer
kezetet. A pilléreket egy-egy kötél, a boltoza
tokat a jellemes helyeken drótvázszerűen elhe

lyezett kötelek helyettesítették. A kötélszerkezet 
megfelelő pontjaiban súlyokat helyezett el, 
amelyek a téglaszerkezet önsúlyát imitálták.
A kötelek az erőjáték irányát vették fel, kirajzol
va a geometriát, amely alapján azt 
lefényképezve és a talpára visszafordítva az 
épület téglából megépíthető. Gaudi tehát a 
forma meghatározásához bonyolult matematikai 
igazolás helyett a gravitációt, a szerkezet 
erőjátékát hívta segítségül. A közkedvelt példa 
mutatja: a még oly gazdagon formált épület 
erőjátéka és esztétikája között is bizonyos 
szerkezetek esetében rendkívül erős kapcsolat 
van. A feszített szerkezeteknek pedig ez meg
kerülhetetlen sajátja. A statikai összefüggések
nek ellenében a ponyvát nem lehet a tervezett 
geometriába kényszeríteni, mert elveszítené 
atakját, ha nem maradna minden körülmények 
között feszes.

Mivel a házakat érik állandó és változó 
terhelések, a feszített szerkezetekben mindig 
többlet feszültségnek kell lennie. Ugyanis ha 
valamilyen hatásra — például az erős szélben 
— a szerkezet nem marad feszes, betazul, úgy 
alakját nem tudja megtartani. Ez egy építmény 
esetében nem fordulhat elő, hiszen ez egyfelől 
bizonytalanságot és félelmet ébreszt, másfelől 
pedig maga a konstrukció, illetve a különböző 
szerkezetekkel való kapcsolatai a mozgástól 
tönkremennek.
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A gimnáziumban megtanultuk, hogy egy 
rendszer akkor van nyugalomban, ha a rend
szeren belüli erőkkel szemben ellenerők hatnak. 
A feszített szerkezetek tehát csak úgy lehetnek 
feszesek, ha e feszítést más szerkezetek 
felveszik. Ezért az ilyen épületek mindegyikében 
kulcsfontosságú szerep jut bizonyos nyomott 
szerkezeti elemeknek. Ezek leggyakrabban 
oszlopok, rudak, íves vonalú főtartók, perem
tartók. Az okosabb épületek esetében a feszí
tett szerkezetű felületek széleik mentén a 
lehetőségekhez képest merev peremtartókhoz 
kapcsolódnak, mert ugyanehhez a merev 
tartóhoz már a hagyományos szerkezetek, 
nevezetesen a falak, üvegfalak is csatlakoz
tathatók. A szerkezeti mozgások még ilyen eset
ben is jelentősek. Ezért különös gondot kell 
fordítani a merev épületrészek és a nagy 
alakváltozású ponyvaszerkezetek közötti kap
csolatokra. Ez az egyik olyan probléma, ami 
miatt a kötél- és ponyvaszerkezeteket csak 
bizonyos esetekben, és megfelelő technológiai 
fejlettség esetén érdemes alkalmazni. A feszítés 
mértékét, a szerkezet geometriáját nagyon pon
tosan kell megtervezni és kivitelezni. Ugyanis 
amennyiben valahol a teherviselésnél nagyobb 
feszültség keletkezik, az dominóelvszerű 
tönkremenetelhez, akár az építmény leom
lásához is vezethet.

A feszített szerkezetek lényege, hogy 
viszonylag nagy teherviselésük mellett kicsi 
az önsúlyuk. E kettősség teszi őket különösen 
alkalmassá nagy fesztávú terek lefedésére, 
karcsú, lebegő építészeti megjelenésre. 
Ugyanakkor éppen a vékonyságuk okán nem 
alkalmasak a teret a külső hatásoktól 
hatékonyan izolálni — különösen a hanggátlás 
tekintetében. Nem véletlen, hogy az ilyen 
szerkezetek nem terjedtek el, alkalmazásuk 
csak speciális esetekben célszerű. A 20. század 
építészeti válogatásaiban alig találunk ilyen 
épületet, noha éppen a 20. század második 
fele, annak is inkább az első két-három 
évtizede tekinthető e szerkezet használatában 
az aranykornak. A legismertebb példaként talán 
a müncheni olimpiai stadion lefedése említhető 
fel, bár annak felülete nem ponyva, de a kötél
szerkezetek hálózatszerű elrendezése sok tekin
tetben azonosságokat mutat. Az elmúlt évtized
ben a nagy olimpiai, illetve futballstadion- 
építkezések a ponyvaszerkezeteket újra felka

pott építészeti eszközzé tették. Ezek azonban 
minden esetben csak külső terek védelmére 
készültek, funkciójuk a naptól és az esőtől való 
védelem. A naptól való védelem a szerkezet 
áttetszősége és jelentéktelen tömege miatt min
den esetben úgy valósul meg, hogy az erőtani- 
lag is megfelelő forma lehetőséget kínál a sátor 
alatti hő hatékony, gravitációs elvezetésére.

A feszített ponyvaszerkezet jobb 
megértéséhez több más szerkezettel való 
összevetést is segítségül hívhatnánk, de a pécsi 
épület nem oly szofisztikáit építészeti mű, hogy 
ez indokolt volna. Annyi a fentiekből is kiderül, 
hogy a választott szerkezet akkor hiteles, ha 
léptéke, könnyedsége egyértelműen érvényre 
jut, valamilyen haszonnal jár, és építészeti for
mai értékként teljesedik ki, továbbá lemond
hatunk az épületekkel szemben támasztott 
általában szokásos néhány elvárásunkról, mint 
amilyen a hanggátlás, vagy a fűtés és a hűtés.

A pécsi sátorcirkusz

Nos, a mi pécsi Expo Centerünk aligha érdemes 
a figyelemre a szerkezetben rejlő lehetőségeket 
felmutató épületként. Azért kell odafigyelni rá, 
mert szinte minden hibát és negatívumot 
magában egyesít, ami egy ekkora léptékű 
beruházásban csak előfordulhat: városfej

lesztési, beruházás előkészítési, építészeti és 
kivitelezési téren egyaránt. Ami viszont teljesít
ményként érdemli ki figyelmünket, az két dolog. 
Az egyik a propaganda, marketing, és nem
ritkán demagógia, amivel a beruházást a kezde
tektől a nehézségeken' át, a befejezésig eljut
tatták. Másfelől az artistamutatvány számba

„A sátrat ez idő tájt hevederek
kel kötözték le, nehogy a 
szelek hatására szétszakadjon

menő üzemeltetési stratégia és eszköztár, amely 
ha nem is képes a sok korábbi ígéretet valóra 
váltani, de mégiscsak fenn fogja tartani az 
épületet valahogy. Annak ellenére is, hogy a 
házban már tapasztalatot szerzett potenciális 
fizetőkör jelentős része lesújtó véleménnyel van 
az épületről.

A mi sátrunk nem invenciózus szerkezet, 
hanem csomagolás. A meglévő csarnok- 
épületeket és a közéjük beépített bővítményt 
köríti. Az épület nyugati végén ez a csomagolás 
önálló, nagy teret magában foglaló sátorba, míg 
a délkeleti sarkon bejárati „csücsökbe” fajul.
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Mindent eldöntő kérdés, hogy a ponyvaszer
kezet belső tereket határol, sehol sem külső 
terek lefedéseként alkalmazzák. A ház magán 
viseli ennek minden következményét: 
a szerkezetek csatlakozásának nehézségeit, 
a hőtechnikai és akusztikai problémákat, az 
üzemeltetés és a fenntartás irracionális terheit.

Mintha kialakulóban volna a divat, miszerint 
az építészet pusztán látvány kérdése, a funkció 
csak másodlagos, vagy akár mellékes 
körülmény. Jómagam ezt alapvetően tagadom, 
és mind az építészet, mind a társadalom szem
pontjából rendkívül veszélyesnek tartom. Hitem 
szerint az épület meg kell feleljen a funkciónak, 
amelyre építették. Ez az épület már ezen a pon
ton sem áll meg. Túl sokat ígér, és túl keveset 
tud. Valójában alig alkalmas maradéktalanul 
valamire. Funkcionálisan leginkább csak ipari- 
és szakvásárok rendezésére, elsősorban ősszel 
és tavasszal. Konferenciák, bálok, kulturális 
rendezvények, vagy színházi előadások, netán 
hangosítás nélküli koncertek rendezésére csak 
silány adottságnak tekinthetjük. Hogy ennek 
ellenére ilyen rendezvények is megvalósulnak 
itt, az nem igazolja az alkalmasságot. Azért ren
dezhetők meg ilyen események, mert ezekre az 
igényekre a város nem tud igazán alternatív 
helyszínt kínálni, és mert mind a közönség,

mind a rendezői oldal ehhez elég igénytelen. 
Hosszú távon ez a város lakóinak igényszintjét 
és a városról alkotott külső képet is alakítani 
fogja. Az intézmény Pécset olyan rendezvények 
térképére helyezi, amelyeken a városnak ott 
volna a helye, de a minőség tekintetében egy
ben az alsó szintekre is pozícionálja.

Az alkalmasság terén a mélypont a legna
gyobb attrakciónak szánt nagysátor, mely funk
ciója szerint színházterem. A belépő — feltéte
lezve hogy szellemi képességeinek birtokában 
van, és amúgy járt már színházban — azonnal 
szembesülhet a legalapvetőbb problémákkal, 
mindenekelőtt kettővel. A rossz szerkezeti 
választás és alaprajzi elrendezés miatt a sátor 
közepét foglalja el a tartószerkezet. Ennek 
következményeként az alapterületnek jó, ha 
a fele hasznosul, hiszen a rácsos acéloszlopok 
miatt a színpad csak a közönségtér kis részéről 
látható. Ugyanakkor maradandó élményt okoz 
az a tapasztalat, hogyan érezzük felerősítve 
a közelben elhaladó teherautók és vonatok 
hangját. Meglepő, hogy a szabadban elvegyülő 
zajhatás a sátorban milyen hangsúlyosan szólal 
meg. A sátorszerkezet hasonlóan rezeg a belső 
hangok hatására is. Elektronikus erősítés nélkül 
a sátorforma és a felületek minősége eleve 
lehetetlenné teszi bármilyen előadás élvezetét, 
de még a beszéd érthetőséget is. Az elektromos 
hangosítás viszont a rezgetés miatt öngerjesztő 
módon fokozza a problémákat. Az adott forma 
és szerkezet lehetetlenné teszik megfelelő

teremakusztika megteremtését. Ezen alapvetően 
a még várható beavatkozások sem fognak 
változtatni. Mindemellett a sátorban rendezett 
esti koncertek a város több pontjáról lesznek 
élvezhetők. Mert a feszített sátor ilyen: ami 
belül történik, azt kívül is hallani, de belül nem 
feltétlenül tisztán.

Nem zárható ki az sem, hogy az égiek alkal
masint figyelmen kívül hagyják majd a pécsi 
Expo Center rendezvény programját, és szelet, 
esőt küldenek a Mecsek lábához, az előadás 
áhítatának közepén. A hatékony marketing fel
tehetően felkészült arra, hogy az eső dobolását 
a ponyván és a szél süvöltését előadás közben 
effektként, a pécsi helyszín specialitásaként 
kommunikálja. Erősebb viharok idejében a pszi- 
cho-thriller és horror műfajú előadások élvezeti 
értéke kifejezetten megnőhet. A félelmetes 
temetői színpadi jelenetek vélhetően a pécsi 
előadásokon lesznek a leghitelesebbek, ahol 
a villám fénye a teljes sátrat átvilágítja, és a 
mennydörgés is felerősítve hallható.

A színpadot közrefogó négy oszlop nem 
csupán a láthatóság elhibázottságát és a szín
padtechnológiai zavarokat jelzi. Annak is 
egyértelmű tanúsága, hogy a tervezők nem 
tudták, miként lehet élni a feszített ponyva- 
szerkezet lehetőségeivel. Ahelyett, hogy íves 
tartókkal valóban nagy fesztávú, szabadon 
berendezhető teret alakítottak volna ki, a tér 
kellős közepébe állították ezt a furcsa 
állványzatot. Ahelyett hogy létrehozták volna, 
éppen ellényegtelenítették azt, amire a ponyva 
alkalmas lehetne: egy nagy, üres teret. Mindez 
persze sokat nem változtatott volna az 
akusztikai tulajdonságokon. Egy szó, mint száz, 
a nagysátor legfeljebb kiállítócsarnokként, és 
ringben bonyolított, a közönség által körülül
hető küzdősportok rendezésére lehet alkalmas, 
de arra is csak erős kompromisszumokkal.

Egyébiránt a négy középső oszlop alakította 
sátorforma szimbolikus. No, nem abban az 
értelemben, ahogyan azt fellebbentették még 
a tervezési időszakban, azaz hogy a belváros 
építészeti ellenpontja lehet (!). Sokkal inkább 
amiatt, mert a tér elvesztegetését ki is vetíti. 
Úgy tűnik, fontosabb volt az a szándék, hogy 
a sátor a tömegformálásban jellé, motívummá 
váljék, mint a tér használhatósága. A helyzetet 
rontja, hogy a motívum is inkább egy cirkuszi 
sátrat idéz meg, mint egy kiállítási „pavilont”.

Nem véletlen, hogy a sátorszerkezet alkal
mazása nem terjedt el hazánkban. Nem csak 
a megfelelő technológia hiánya, de a klimatikus 
viszonyok sem szólnak e szerkezet alkalmazása 
mellett. Nem kell hozzá nagyon képzettnek 
lenni, hogy tudjuk: a pécsi Expo Center sátorral 
fedett terei mind nyáron, mind télen kihívások 
elé állítják a gépészeti rendszert, és a költség- 
vetést. A sátor hőszigetelő képessége ugyanis 
elenyésző, télen ezért hatalmas költségekkel 
lehet csak kifűteni. Nyáron ugyanakkor a hűtés 
jelent problémát. Aki ébredt már kempingezés
kor sátorban a reggeli napsütés okozta meleg
re, annak ezt nem kell elmagyarázni.

A ház tengernyi példával bizonyítja, hogy 
a rosszul tervezett sátorszerkezet és a merev, 
hagyományos épületszerkezetek — de 
különösen az üvegfalak — között a kapcsolatok 
kialakítása meglehetősen nagy probléma. Az 
épület részleteit vizsgálva szembeötlő a megol
datlan részletek, a kitalálatlan felületek, 
szerkezetek tömkelegé. A belső még ezek után 
is megdöbbentő. Primitív megoldások minden 
felé, burkolatokban, csatlakozó szerkezetekben, 
gépészetben, világításban is. Silányság és 
igénytelenség. Lényegi kérdések maradtak 
megoldatlanul. Középületek járatos megoldásai
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helyett egy magánerős, kalákában felhúzott 
családi ház rögtönzéseibe ütközünk lépten- 
nyomon. Mindenfelé vezetékek és csatornák 
kígyóznak áttekinthetetlen rendezetlenségben.
A nagyteremben bárki lekapcsolhatja a 
világítást, amit nem lehet újra kapcsolni. 
Tipikusan kerülendő megoldás: több száz 
emberen lehet úrrá a pánik egy gyermek tréfája 
nyomán. Elképesztő amatőrség! És hervasztó 
felületek, szürkeség, ízléstelen falburkolatok. 
Rendben, a színház egy átverés, nem jó sem
mire. De mi a magyarázat a lehangoló belső 
terekre? Pécsett tehát ilyen körülmények között 
lehet előadásokat tartani és konferenciázni? És 
bálokat rendezni? A csúszásmentesített műgyan
ta padlón táncolva? Hogyan? Mindez Pécs 
kultúrtörténetének jeles nevei alatt. A termek 
gányolt ajtajai felett Angster, Littke, Zsolnay 
neve. Ez ízléstelen. Ezek után felesleges azzal 
foglalkozni, hogy a meglévő csarnoképületek 
vajon milyen értéket képviseltek korábban 
egyáltalán, és az is érdektelen, hogy a tereket 
egy cirkuszi sátor és annak kétoldali uszálya 
kebelezte be. De nem lehet szó nélkül hagyni 
az éttermet, amely egy szocialista üzemi 
étkezde képét mutatja, és mellette Bachman 
Zoltán épületismertető szövegének egy ide 
kapcsolódó mondatát: „A vendéglátó együttes 
lugas-szerűen kiképzett, a Mecsek szőlőhegyi 
hangulatát, a borpincék illatát idézve. ”2

ígéretek és valóság

A beruházást kezdetben nagyrészt pályázati 
forrásból tervezték megvalósítani. A sikertelen 
pályázat egy másik helyzetet teremtett: a gaz
daságos üzemeltetés tétje így lényegesen 
nagyobb. A terv e tekintetben is aknákat rejt 
magában. A ponyvaszerkezet élettartamát 
15-20-évnél többre becsülni nem érdemes.
Ha összevetjük ezt a hiteltörlesztés 15 éves 
futamidejével, akkor fel kell merüljön a kérdés, 
vajon ez megéri-e. A beruházó mire a hitelt 
visszafizeti, majdnem lecserélheti a ponyvaszer
kezetet, ami mai áron is a félmilliárdot súrolja. 
És ekkor még nem említettük a szerkezet 
sérülékenységét, egy vandál leleményességének 
való kiszolgáltatottságát.

A marketing kitart a korábbi ígéretek mel
lett, miszerint a szakvásárok mellett az épület 
bálok, diplomaosztók, konferenciák és kulturális 
rendezvények bonyolítására is képes. Az épület 
létrejöttének igazi és hiteles indoka az ipari és 
szakvásárok rendezése, és bár az épület ebben 
sem képvisel említésre méltó minőséget, erre 
javarészt alkalmas. Józan érvelés, hogy a 
létesítmény képes legyen befogadni egyéb ren
dezvényeket, hiszen a vásárokból magát fenn
tartani nem lehet képes. A bemondott funkciók 
és a hozzárendelt megoldások egyaránt közhe
lyek. A megtapasztalható valóságra nem lehet 
érv a szűkös költségvetés. Ha egy épület egy 
funkcióra alkalmas kell legyen, az meghatároz 
egy műszaki és építészeti, belsőépítészeti 
igényszintet. A szörnyülködő és didergő bálozó- 
nak nem kell tudomásul vennie a pénzszűkéről 
szóló magyarázatokat. Ha kevés a pénz, akkor 
miért kell 600 fős színháztermet építeni,
30%-os alapterületi kihasználtság mellett? Ha 
a sátorban a nyári meleget nem lehet elviselni, 
vagy elfogadható áron lehűteni, akkor miért 
nem szabadtéri fedéssel növelték az 
alapterületet, amelyre csupán a vásárok 
megrendezése miatt volt hihetően szükség?

Egyáltalán mindaz amit látunk, drága, 
avagy olcsó? Az az állítás, hogy milyen kevés 
pénzből kellett ezt magvalósítani, nem magya
rázat a silányságra azért sem, mert a hírek

2007/2 echo 11



szerint csak a sátorszerkezet cseréje és a szük
séges megerősítések is félmilliárdra rúgnak.
Az az alapterület, amelyet ez a szerkezet lefed, 
ennél lényegesen olcsóbban megépíthető olyan 
szerkezetből, amely a sátorral szemben alkal
mas volna az állítólagos funkciókra és az 
üzemeltetése olcsóbb lenne, élettartama pedig 
a sátornak sokszorosa. Bachman Zoltán már 
idézett műleírása szerint ez a döntés kizárólag 
a tervezőnek köszönhető: „A meglévő épületek 
5000 m‘-e felújításra, átépítésre szorul. Most már 
csak azt kellett kitalálni, hogyan elégíthetjük ki 
a megbízó 10 000 m’-es igényét? A rossz, gyenge 
minőségű és szilárdságú talaj, a pénzkímélés és 
a gyors építhetőség miatt a sátorszerkezetet 
választottuk." Nos, mint kiderült, a sátor min
dennél drágábbnak bizonyult. A talaj teher
viselő képessége ugyan valóban rossz, de úgy 
tűnik, a csarnoképületek közötti bővítés 
esetében ez nem jelentett problémát, pedig 
mindössze négy pillér hordja a teljes épületrész 
födémét, és egyébként az eredeti épület is vas
beton szerkezetű. Ráadásul a ponyvaszerkezetet 
a talajra feszítették le, ami az alapozás szem
pontjából nem tekinthető kedvezőbbnek 
(a ponyvaszerkezetek lefeszítéseinek tövében 
egyébként a betonfelületekben mindenhol 
repedések láthatók). A gyorsaságról pedig nem 
érdemes beszélni sem, hiszen éppen egy esz
tendőt késett az épület átadása a tervezetthez 
képest

A tervezés időszakában az épület rendkívül 
nagy mobilitást ígért. A terveken mobil falakkal 
lehetett a nagyobb termeket további kisebbekre 
osztani. Ma láthatjuk, hogy ilyen mobil falak 
nem készültek. A magyarázat a tervezéskor is 
tudható volt: egy-egy ilyen fal több tízmillió 
forintra rúg, és tovább növeli a költségeket, 
hogy álmennyezetek építését is feltételezi.
Mobil falak helyett így a valóságban csak 
paravánokat találunk.

Volt még szó kétrétegű, átszellőztetett 
ponyvaszerkezetről is, ami a nyári melegedés 
ellen szolgált volna védelemként, és a belső 
ponyvaréteg hőszigetelése a téli fűthetőséget 
szolgálta volna, valamint ez ígérte a ponyva 
„hangszigetelését” is. Természetesen ez sem 
valósult meg, és meglepő is lett volna, mivel 
egy ilyen szerkezet rendkívüli megoldásokat 
feltételez, és már az akkor bemutatott tervek 
sem kínáltak erre működőképes javaslatokat.
A színházterem belső ponyvája nem ezt a 
funkciót tölti be, az senkit ne tévesszen meg!
A hanggátlásról pedig egy pillanatig se higgye 
el senki, hogy az megfelelő lehet a szerkezet 
kettőzésétől, és végül pedig mindennek semmi 
köze a teremakusztikához.

Természetesen a parkolás is megoldott — 
provinciálisán! Az intézmény környezetében, 
az azonos, vagy városi tulajdonban lévő üres 
területeken, kőzúzalékkal leszórt felületeken, 
vagy sártengerben, a hely és az időjárás függ
vényében.

És van szó további ütemekről. Újabb milliár- 
dokról, hasonlóan légből kapott tartalommal, 
és ponyvaszerkezettel. Csak remélni lehet, hogy 
nem lesz rá pénz. Mert az okulásban nincs 
okunk reménykedni.

Lámpásunk, az Expo Center

Tervező építészként és kritikusként is tudom, 
hogy egy megépült épület milyensége nem 
kizárólag a tervezőasztalon dől el. A városfej
lesztési szempontok, a beruházói előkészítés, 
a tervezés, a kivitelezés, és annak tervezői és 
műszaki ellenőri nyomon követése együttesen 
eredményezik azt, amit végül épületként tapasz

talunk meg. A különböző funkciók és városi 
szituációk, valamint a szereplők karaktere, 
felkészültsége természetesen más és más 
arányokat teremtenek. Az Expo Center története 
viszont minden szinten izgalmas, és ezek néme
lyikén különös kommunikációval van átitatva: 
értéket közvetít. Boncolgassuk kicsit ezeket az 
értékeket, a 2010 felé utat mutató lámpásunk 
építés történetében visszafelé haladva!

A kivitelezés silányságához nem férhet két
ség. A ház ma is tele van provizórikus megoldá
sokkal, de nem szabad feledni, hogy a jelenleg 
is tartó javítási munkálatok feladata az eredeti
leg elkövetett építési hibák korrekciója. Az ere
deti állapot — amelyet a beruházó végül nem 
volt hajlandó kifizetni, illetve a javításokra 600 
millió forintot visszatartott — ma már csak 
fotókból és szakértői dokumentációkból repro
dukálható. Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, 
hogy az azóta már részben felszámolt állapotról 
valaki felismerje a szerkezet életveszélyes 
voltát, a tákolt megoldásokat. A beruházó 
nyilvánvalóan helyesen járt el, amikor ezt nem 
vette át. Más kérdés, hogy a beruházó miért 
hagyta, hogy ez az állapot előálljon, miért nem 
ellenőrizte megfelelően folyamatában a 
munkálatokat? Miért tartott műszaki ellenőrt, ha 
az e téren nem járt el, vagy miért nem lehetett 
a műszaki ellenőr jelzéseinek foganatja, ha 
érdemben eljárt?

A tervező a folyamatban játszott szerepével 
láthatóvá tette a tervezési hibákat azok 
számára is, akik a tervekbe nem nyerhetnek 
bepillantást. Ugyanis a legkritikusabb, és 
minősíthetetlen állapotú épületről írásban nyi
latkozta, hogy az használatba vehető, és min
den tekintetben a tervei és módosításai szerint 
készült el. Ha tehát az a mindenki számára nyil
vánvalóan szakszerűtlen megoldáshalmaz, amit 
végül át kellett építeni, a tervező nyilatkozata

szerint a tervekben foglaltakkal megegyező, nos 
akkor a hibák a tervnek, a tervezőnek róhatok 
fel. Bachman egyébként ezt az ominózus nyilat
kozatát elég különös módon írta alá. (Másolatát 
sok egyéb között a kivitelezők terjesztették egy 
nyilvános fórumon.) Neve alatt listában sorolta 
összes fokozatát, szakmai és társadalmi díját is: 
„Dr. Bachman Zoltán DLA, vezető tervező, egyete
mi tanár, műemléki szakmérnök, Kossuth-, Ybl-, 
Steindl-, Szent-Györgyi- és Pro Architektura-díjas 
építész". Ez a szakmában nem szokás.
Egy tervezői nyilatkozat nem szakmai publiká
ció, hanem az adott épület megvalósulásához 
tartozó dokumentum, amelyben a tervező 
felelősséggel (!) nyilatkozik a megépített ered
mény és a terv viszonyáról. Feltételezhető, hogy 
aki ezt a nyilatkozatot olvassa, elgondolkodik, 
vajon a szemének higgyen, vagy pedig annak 
a nyilatkozatot tett építésznek, aki pedig nyil
vánvalóan jobban láthatja a valóságot őnála, 
hiszen minden díj birtokosa. Az, hogy a sátrat 
ez idő tájt hevederekkel kötözték le, nehogy 
a szelek hatására szétszakadjon, mellékes 
körülmény.

Vessük ezt össze újfent egy ugyancsak utat 
mutató Bachman idézettel: „A negyedik párán - 
csolat: ismerd meg a legkorszerűbb technikát, 
technológiákat, haladj a korral, a találmányok, 
a korszerűség, az építészet megújító ereje, az 
egyéni individuális művészeti eszközök mellett. 
Az építésznek virtuóz módon kell ismernie a 
szerkezetet, a konstruálást; a technológiai 
találmány is lehet az alkotás szülője. ” A szöveg 
a Bachman Zoltán áltat jegyzett könyvből való, 
melynek címe: Könyv az építészetről. Nem 
tudni, a cím szándékoltan, vagy szándék nélkül, 
de óhatatlanul megidézi az i.e. I. századi 
Vitruvius Tíz könyv az építészetről című 
munkáját, melyet a mester Augustusnak aján
lott, és tankönyvnek szánt. Vitruvius könyve
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alapmű, minden építész számára legalább a 
tematika szintjén ismert (vagy kellene, hogy 
ismert legyen). Bár Vitruvius a nagy császárok 
és a nagy filozófiák korában élt, mi pedig a 
pluralizmuséban, Bachman 2000 év után ezt a 
címet alkalmazza. A cím sokak értelmezésében 
azt sugallhatja, hogy a szerző a tudás letéte
ményese — ami ebben a könyvben van, az az 
építészet titka, és ennek azok az őrzői, akik a 
könyvben szerepelnek. Talán nem elítélendő, ha 
kétkedem. Bachman könyve egyébként szintén 
tankönyv, elsősorban a pécsi építészképzés 
számára, 800 oldalas, fejezeteit egy-egy neves 
építész jegyzi, Bachman pedig a szerkesztő és 
az egyik fejezet szerzője. A fejezet nem más, 
mint a bevezető, a feltehetően az építészhall
gatóknak írt Tízparancsolat! Tízparancsolat 
kinyilatkoztatása még a vitruviusi utalás után is 
megdöbbentő. Az idézett negyedik parancsolat
ban pedig az Expo Center tervezője éppen azt 
hirdeti, amit az épület megtervezésekor figyel
men kívül hagyott.

A háznak egy másik tervezői aspektusa, 
mely az értékek sugalmazásának dimenzióját 
kommunikálja, az a tervezőcsapat összetétele.
A terveket ugyanis a pécsi építészképzés pro
fesszorai és hallgatói készítették. Ez megindító. 
Az olvasó azt feltételezheti, hogy a professzo
roknál egyesül minden tudás, a hallgatók 
frissessége és szellemessége, a fiatalos kreati
vitás pedig a termékenység záloga. Az alma
mater szelleme, a tudás olvasztótégelye, a 
generációk megtermékenyítő együttgondol
kodása mind a minőség garanciái. Az a 
tömegekben nem merül fel, hogy a szakmai 
gyakorlat, a felelősség garanciái hol vannak? 
Pedig az ugyanebben a konstellációban 
született Széchenyi téri mozgó harangláb 
szakmai és laikus körökben is erősen negatív 
fogadtatásra talált.3

Nem könnyű feltárni, vajon az épület 
megépítése kinek az érdeke valójában.
A PVV. Zrt.4 a város tulajdonában álló cég, 
melyet értelemszerűen a város pénzéből és 
ingatlanvagyonával alapítottak meg, tehát 
közpénzekből. A városi kommunikáció szerint 
azonban a PVV. Zrt. ennek ellenére magáncég. 
Ha pedig így van — bár az üvegzsebtörvényt 
éppen az ilyen helyzetek kivédésére alkották 
meg — a köz pénzét a cég a közvélemény 
kizárásával költheti. A PVV. Zrt. a beruházásra 
egy kht.-t is alapított, mellette pedig a város

ingatlanvagyonára jegyeztek be jelzálogot a 
hitel felvételekor. Ugye, zavaros? A kérdést csak 
azért vázoltam, mert a PVV. Zrt. esetében az is 
változatos megítélés tárgya, hogy beruházá
saival vajon városfejlesztési tevékenységet foly- 
tat-e. A lépték, az érdekeltség, a forrás alapján 
bizonyosan. A közvélemény azonban 
tevékenységét városfejlesztésként nem tudja 
számon kérni, mert a PVV. Zrt. mintha csak 
izolált beruházások végrehajtója volna. így 
aztán senki sem tudja, miként történik a város- 
fejlesztés Pécsett, ha egyáltalán ilyenről 
érdemes beszélni. Az bizonyos, hogy a 
stratégiákban nem szakmai alapok vannak 
lefektetve, hanem akciók, és ezt a fejlettebb 
világban nem nevezik fejlesztési koncepciónak.

A fejlesztés azért fontos fogalom, mert a 
pécsi Expo Center helyében és profiljában is 
problematikus. A zavaros funkcionális program 
mellett a hely is súlyos kérdéseket vet fel.
A város nyugati terjeszkedése véleményem 
szerint elhibázott. Alapvetően elhibázott a 
városi szövet kiterjesztése akkor, amikor éppen 
a város közepe üres, illetve a korábban volt 
funkciók is kiürülni látszanak belőle. A vasút a 
várostestet ugyanis két részre osztja, és a vasút 
mentén, az úgynevezett Pécsi-völgyben a városi 
szövet kilyukad. Ennek a zónának a fejlesztése 
mellett már régóta érvel nagyon helyesen 
Dévényi Sándor, azonban a politikai érdekek 
nem ebben az irányban hatnak. A terület sajá
tossága egyébként, hogy a víz a városból itt 
gyűlik össze. Az elavult és elhanyagolt 
közműrendszer is indokolná, hogy a fejlesztések 
ide irányuljanak. Ehelyett azonban az infrastruk
túra csak tovább növekszik, éppen a Pécsi
völgyre zúdítva további terheket. Pedig a Pécsi
völgyben ezeknek a térséget igénylő fejlesz
téseknek megfelelő hely kínálkozna. A 
közelmúlt rossz döntései között szerepel a

stadionépítés kérdése is, amelyet eredetileg ide 
terveztek ugyan, de megint csak kifürkészhe
tetlen politikai döntések következményeként 
maradt az eredeti helyén, ami pedig szakmai 
szempontból indokolhatatlan. A PVV. Zrt. 
amúgy ebben is érdekelt.

De a PVV. Zrt. is nagy értékközvetítő! Mi 
sem teszi ezt nyilvánvalóbbá, mint a cég hon
lapja, amelyen külön fül alatt találjuk a Pécsi 
érték című belső kiadványt. A kiadvány címe és 
kinézete nem feleltethető meg egymásnak. Én 
ugyanis hiszek abban, hogy a városban vannak 
értékek, ez a kiadvány viszont ennek megcsú
folása. Ez a PVV. Zrt. értékrendje, amit én nem 
szeretnék azonosítani a városéval. A tartalom 
ezt csak alátámasztja. A Pécsi érték cím alatt 
ugyanis olyanokat olvashatunk, mint a 
vezérigazgató ünnepi beszédeit és köszöntőit 
a cég dolgozóihoz, belső beszámolókat a cég 
újabb sikereiről, vagy a cég nő dolgozóinak 
dicséretét nőnap alkalmából. És írásunk tár
gyához egy finom kis adalék a Pécsi érték 
2006. augusztusi számából: „Kedves Kollégák! 
Társaságunk, valamennyi dolgozója részére egy 
darab tiszteletjegyet biztosít a Pécsi Rendezvény- 
szervező KHT. által szervezett Rómeó és Júlia 
musicel (sic!) szeptember 3 -i (vasárnap 20.00 
óra) előadására.” A Rómeó és júlia az Expo 
Center eddigi rendezvényeinek zászlóshajója, 
a siker bizonyítéka — némileg a dolgozókkal 
feltöltött közönségsorokkal? A közönség külön
ben boldog volt. Elégedettek voltak a 
szabadtéri rendezvény komfortjával, pedig az 
teljesen függetlenül valósult meg az akkor még 
használatba nem vehető háztól. Vagyis: az 
előadás a kitelepített 50 darab mobil WC-vel 
pont így lett volna megrendezhető a Pogányi 
reptéren, vagy akár a szomszédos vásártéren is. 
Ehhez nem kell két és fél milliárdért sátrat 
építeni.

A PVV. Zrt.-nél egyébként sérelmezik, ha 
a szakértelmüket nem tartják elégségesnek. 
Ennek plasztikus megnyilvánulása volt, amikor 
a pécsi közterek újraélesztése elnevezésű kul
turális fővárosi nagyprojekt kapcsán is többen 
felvetették ezt a hiányosságot.5 Furcsa mód 
válaszként a vezérigazgató — oda nem illően 
— az Expo Center példáját hozta fel, mondván, 
az ilyen kritikák a tekintetben is megalapozat
lanok, hiszen hat mérnök 130 évnyi tapasztala
tai!) a minőség garanciája. Nos, a minőség 
kifejezés alatt — úgy tűnik — mást értünk.
A tapasztalat alatt is. De a 130 év alatt remél
hetőleg ugyanazt. Sajnálatos, hogy nincs az 
élők sorában egy szakértő, aki legalább 155 
éves, mert akkor neki is volna már több mint 
130 év tapasztalata. Ha a látása, tájékozottsága 
és egyéb képességei, valamint jó állapota 
megengedné, öt mérnökkel szemben is felve- 
hetné a versenyt, és megkérdőjelezhetetlenül 
kimondhatná a vitathatatlan igazságot: 
az Expo Center talán mégsem sikertörténet. ■

1 Az épület megvalósulását a közvélemény a botrányok 
nyomán követhette végig, amelynek központi kérdését a 
szerkezet életveszélyes volta jelentette. A tisztelt olvasó
nak figyelmébe ajánljuk Cseri László A siker szimbólumai 
című, lapunk 2006/2 (májusi) számában megjelent írását. 
(Interneten is olvasható a www.echopecs.hu címen.)

2 Az idézett írást Bachman Zoltán jegyzi, és a 
www.epiteszforum.hu internetes honlapon jelent meg.

3 Echo 2004/5-6. (december) -  www.echopecs.hu
4 Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt.
5 Pécs/EKF Köztérfejlesztési Szimpózium -  2006. november 

24. -  szervező: Kultúra2oio Társaság.
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A halhatatlan Moby Dick
„Az Ur pediglen készített vala/Jónásnak egy 
hatalmas cethalat/s elküldte tátott szájjal hogy 
benyelné,/halat s vizet vederszám nyelve mellé" 
— juthatnak eszünkbe Babits sorai, ha az 
Expo Center bugyraiba vet minket Isten haragja. 
Mert Bachman professzor és csillogó tekintetű 
tanítványai egy hatalmas cetre emlékeztető, 
feltétlenül figyelemre méltó építményt terveztek. 
Leginkább Moby Dickre, a fehér bálnára hajaz, 
amelyre Ahab kapitány vadászott rendkívüli 
hévvel és eredménytelenséggel. Moby Dicket 
nem csupán hihetetlenül tekintélyes mérete 
különböztette meg többi társától, hanem 
egyedülálló hófehér színe és különös, magas 
púpja is. A bálnavadászok úgy vélték: több 
alakban fordulhat elő és halhatatlan.

Minden egyezni látszik az Expo Centerrel.
A több alakban történő előfordulás, a hófehér
ség, a magas púp, a halhatatlanság, bár ez 
utóbbi kérdőjeles, az idő vasfoga már több 
ponton kikezdte a házat: koszlik a vászon, 
repedezik a betonaljzat stb. Ám a kellemes 
külső, mint azt jónással együtt megtapasztal
hattuk, nem feltétlenül jelenti az ember számára 
a még elviselhető minőséget hordozó belsőt. 
Amíg a külsőben — cet és Expo Center 
esetében egyaránt — megjelenik a fenséges 
mint esztétikai kategória, addig a belső különös 
kontraszttal lepi meg a külvárosban bóklászó 
szomjas vándort. Természetesen a bálnabelső, 
ezt be kell látnunk, nem feltétlenül emberi 
tartózkodásra teremtett tér, így talán nem 
meglepő történések is megtapasztalhatok 
benne: „Ekkor nagyot ficánkodott a Cethal,/ 
Jónás meg visszarugott dupla talppal./S uj fáj
dalom vett mindkettőn hatalmaiba hal jónásnak 
fájt, jónás a halnak”. Az Expo Center belső vilá
ga ugyancsak fájna Jónásnak, hiszen azt tapasz
talná, hogy a 2 i. század hajnalán a 20. század 
hatvanas éveinek kiüresedett szocialista üzem
csarnoka tekint le rá sivár világával: farostlemez 
burkolattal, térelválasztó műanyag garázska
pukkal, műgyanta padlóval s vele azonos, 
szürke bálna színű mázolásokkal.

Ha ismerjük az előzményeket, akkor a 
végeredmény nem meglepő. Talán törvényszerű, 
hogy a kezdet meghatározza a véget, ötlet- 
pályázattal kezdődött, melyet a város írt ki 
a vásártér északi részének hasznosítására, de 
miközben zajlott a pályáztatás, s dolgoztak 
rajta számosán, eredményt is hirdettek, a város 
százszázalékos tulajdonában lévő Pécsi Város
üzemeltetési és Vagyonkezelő Zrt. (PVV Zrt.) — 
soha nem derül ki, milyen indíttatással — saját 
szakállára megbízta Bachmant és csapatát az út 
túloldalán felépítendő két és félmilliárdos 
beruházás terveinek elkészítésére. A beruházó 
azonban nem a PVV Zrt. volt, hanem az általa 
létrehozott Pécsi Rendezvényszervező Kht., 
amely bankkölcsönből fedezte az építkezést oly

módon, hogy közgyűlési felhatalmazással a 
város egyik ingatlanára a Magyar Fejlesztési 
Bank javára jelzálogot jegyeztek be 1,7 milliárd 
forint erejéig a hitel fedezetéüt. Ezt a közgyűlés 
később 1,8 milliárdra módosította. A többszörös 
áttétel miatt már ezen a ponton is 
áttekinthetetlen volt a folyamat, s megállapít
hatatlan, hogy egy esetleges kudarc esetén ki 
miért felelős. Hasonlóan zavarosnak mutatko
zott a tervezés és a kivitelezés folyamata.
A 2003-as engedélyezési terv statikai leírásában 
közölte a Budapesti Műszaki Egyetem szakértő
je, hogy a nagysátor ponyvaszerkezetének 
engedélyezési terven szereplő formája statikai 
szempontból nem optimális. Javasolta, hogy a 
kiviteli tervek elkészítése előtt ezt változtassák 
meg, ami nem történt meg, de az építési

engedélyt így is kiadták, pedig még felelős 
statikus sem volt megnevezve.

A vállalkozói versenyeztetésnek nem volt 
tárgya a tervezés a generálkivitelező Kipszer Rt. 
szerint, azt voltaképpen a szerződés aláírásakor 
„kvázi bizományba” adták. Miközben a 
szerződésben egyértelműen az áll, hogy a 
megrendelő feladata átadni a kiviteli tervdoku
mentációt a Kipszernek, vagyis a beruházó felel 
a kiviteli tervért, mégis a Kipszer kötött 
szerződést a tervezőkkel, s a beruházótól e 
célra kapott pénzt átfolyatta számlájukra, úgy 
tudjuk, több mint 160 milliót. A kivitelező állít
ja, a felelősség nem az övé, tervezésre nem 
szerződött a beruházóval, csak közvetített.

A tervezés problematikája azért központi 
kérdés az Expo Center esetében, mert az 
épületet egy évig nem lehetett átadni rendel
tetésének a súlyos hiányosságok miatt.
A beruházó úgy gondolja, a generálkivitelező 
és az alvállalkozók hada végzett elfogadhatat
lan minőségű, egy ideig életveszélyesnek is ítélt 
munkát, a kivitelezők szerint viszont 
gyalázatosak voltak a tervek: sem megfelelő 
statikai, sem részlettervek nem álltak ren
delkezésre, így kénytelenek voltak folyton 
folyvást improvizálni építés közben. Még olyan 
szakvélemény is született, amely szerint a sátor 
semmiféle normának nem felelne meg 
Európában, de még Afrikában sem. A beruházó 
állította, hogy a tervezési és kivitelezési hibákat 
sorozatban naplózták, ám azokra semmiféle 
választ nem kaptak, a kivitelezők viszont nem 
értik, hogy ha ez így volt, akkor miért nem 
állították le az építkezést.

„A kivitelező Kipszer Ft. Rt., valamint a 
létesítmény felelős tervező képviselői kijelentik, 
hogy tárgyi épület kivitelezése a rendelkezésre 
álló tervek alapján biztonsággal és a szerződés 
szerinti minőségben befejezhető. Kijelenti 
továbbá, hogy úgy az acélszerkezet, mint a 
sátorszerkezet a fenti tervek alapján a teljes 
befejezés után statikailag teljesen biztonságos, 
üzemeltetésre alkalmas lesz. A sátorszerkezet 
jelenlegi állapotában biztonságos, tovább
építésre alkalmas” — olvasható az eredeti 
átadási határidő előtt nem sokkal egy 
jegyzőkönyvben. Tervező és kivitelező tehát tel
jes egyetértésben állította, minden rendben 
van. Majd ezt követően kilenc hónapig dolgoz
tak még a Moby Dicken a nyilvánosság elől 
teljesen elzárva, titkos szerződéseket kötve 
a külvilág számára ismeretlen kivitelezőkkel: 
szerkezetet erősítettek, teljes ponyvát cseréltek, 
ráköltve még félmilliárdot az épületre, azt 
a pénzt, amit az eredeti kivitelezőknek nem 
fizettek ki, s amely minden valószínűség szerint 
hosszúra nyúló pereskedés tárgyát képezi.
Az Expo Center tehát mintapéldánya annak, 
miként nem szabad egy beruházást megvalósí
tani. Moby Dickkel küzdeni azonban nem egy
szerű feladat. Mindenki elpusztult — tudjuk 
Melville leírásából —, aki le akarta győzni. 
Egyetlen ember volt csupán kivétel.
Az elbeszélő. ■
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Pécs és peremterületei
II. rész: Építészeti minőségek

A most közre adott írás első része az ECHO előző (2007/1.) számában jelent meg. A két írás 
eredeti célja az volt, hogy a pécsi városmag körül kialakult településgyííríí (agglomeráció) 
központjaiban újabban megjelent friss építészeti jelenségek közül bemutasson néhányat. 
Úgy tűnt, hogy az épületek kritikai elemzését hasznos szempontokkal egészíthetik ki a vá
ros körüli gyűrű urbanizációs folyamatainak áttekintése. Ezért az előző írásban áttekintettük 
a pécsi agglomeráció fejlődési jellegzetességeit a várostervezés gyakorlati szempontjai alap
ján. Ebben a részben Kozármisleny és Pellérd hét, újonnan elkészült beruházásának építé
szeti jellegzetességeit fogjuk megvizsgálni. Az általunk vizsgált épületek mind úgynevezett 
„középületek”, közintézményeket és lakóhelyi szolgáltató funkciókat ellátó építmények, me
lyek jelzik az érintett települések legújabb átalakulása kapcsán megindult változásokat és 
a fejlődés új irányát. Elsősorban a települések közösségi igényeit kiszolgáló építészettel kí
vánunk foglalkozni, azonban megkerülhetetlen, hogy a település építészeti képét meghatá
rozó alapelem, a kertes családi ház sajátos esztétikai minőségéről is ejtsünk néhány szót.

A magánépítkezések esztétikája

Az agglomerációs település építészeti képét 
meghatározó alapelem a kertes családi ház és 
az a lakótelek, melynek rendszerét a telekosztá
sok alakítják ki. Sok esetben a település 
testétől elkülönülő új kertvárosi telepek 
nehezen teremtik meg a közösségi funkciók 
tereit és a magasabb lakókörnyezeti 
körülmények feltételeit, a lakóházak építészeti 
közege leginkább az esztétikai giccstermelés 
posztmodern terepévé válik. A jelenség okaira 
többek között talán a lakóház, a családi hajlék 
létrehozását szabályozó társadalmi normák 
gyökeres megváltozása adhat magyarázatot.
A 20. század során szűnt meg az esztétikai 
mintaadás fentről lefele irányuló folyamata, 
amely a társadalmi hierarchia rendjében szabá
lyozta a családi ház építés normáit. A falusi 
parasztház vagy a polgár családjának lakhelyét 
biztosító városi ház a 19. században még meg
jelenítette tulajdonosa társadalmi helyzetét. 
Szabályozott rendben történt az, ahogyan a ház 
lakója épületén kifejezésre juttatta saját tár
sadalmi státuszát vagy felemelkedésének 
vágyát. A 20. század során a ház esztétikai 
mintáinak rendje a társadalmi normák rend
szerén keresztül már nem tudott érvényesülni. 
Az új családi ház esztétikájának alapelemeit 
továbbra is a magas művészeti értékekkel bíró 
építészet szolgáltatja, azonban ezek az elemek

Utcaszerkezet kialakítási kísérlet az 1970-es években

nem állnak össze esztétikai vagy funkcionális 
renddé a családi ház léptékében. Szinte 
törvényszerűen nem jelenik meg az építészet 
egyetlen lényegi sajátossága sem: sem tekto
nikai, sem anyaghasználati, sem technológiai 
rend, valamint azok valamilyen rendszere.
A minták kaotikus és rendezetlen formában 
kerülnek elő. A házépítés sajáterőből, családi 
közreműködéssel az önkifejezés eszköze lett, 
amely a nehezen megfejthető, elfelejtett for
mákban, piros tetők, ívek, oszlopok, díszített 
korlátok és szegélyzett erkélyek alkalmazásában 
teljesedik ki. Az úgynevezett posztmodern 
építészet pluralizmusa már nem csak legitimmé 
tette az új és tömeges „építő kedv” számára 
a normakövetés régi rendjének elutasítását, de 
az értékek közvetítését végző építész szakmai 
elkötelezettségét is feloldotta. A ’8o-as évektől 
tömegessé váló családi ház építés elsöprő 
erővel változtatja esztétikailag értéktelenné 
a lakóházas övezetek épített környezetét.
Ha a minőségi környezet részének tekintjük az 
épített környezetet is, akkor azt kell megállapí
tanunk, hogy a jobb környezeti minőség létre
jöttét éppen a települések sokszor spekulatív 
telekpolitikája lehetetleníti el. A probléma 
abban keresendő, hogy a szabályozási tervekbe 
legtöbbször nem épülnek be azok az építészeti 
és városépítészeti értékek, melyek képesek 
lennének kiküszöbölni a „szépházak” 
egyezményes normáinak érvényesülését.

Az új kozármislenyi városháza

A telkeket a települések gazdasági kalkulációi 
elaprózzák, a beépíthető alapterület nagyságát 
pedig — a majdani lakók igényeihez igazodva 
— magas értékben állapítják meg. A települése
ken így kialakuló tér-arány viszonyok között 
kicsi az esély értékes építészeti teljesítmény 
megjelenésére.

Az agglomeráció közösségi építészete

A Pécs város vonzáskörzetében található 
agglomerációs kistelepülések szerepüket ma 
már nem az ipari vagy mezőgazdasági termelés 
új helyszíneiként találják meg, hanem a város
ból kiköltöző középrétegek lakóövezeteiként. 
Ezek a települések fejlesztéseiket erre a 
szerepre, mint funkcióra „szervezik rá”. Ma még 
ritkábban hoznak létre ipari parkokat — mert 
nincs a térségben számottevő nagyipari 
beruházás. Kis- és középvállalkozások viszont 
akadnak. Ilyen falu többek között Kozármisleny, 
ahol az önkormányzat honlapja a település 
vonzerejét a város sajátos szuburbánus pozíció
inak előnyeivel indokolja. Nem kétséges, hogy 
egyfajta versenyhelyzetben fogalmazza meg 
önmaga pozícióit, és ebben a pozícióban mint 
értékes települési lakóhely hirdeti magát. Ennek 
fényében nem csodálkozhatunk azon sem, hogy 
az önkormányzat új épülete az ófalunak hátat 
fordítva, a legújabb családi házas övezet szélén 
kapott helyet. Az épület reprezentatív tárgyaló
jának teraszáról pazar panorámával tárul fel 
a Mecsek-oldal monumentális városi urbanizá
ciójának látképe. A települések komolyabb 
bevételi forrása többnyire ma még a kiköttözők 
adójövedelméből (valamint a telekosztás és 
értékesítés piaci hasznából) származik; 
ugyanakkor a lélekszám-növekedés 
következtében szükségessé váló új feladatok 
már elegendő feltételt szolgáltatnak különböző 
fejlesztési alapok pályázati pénzeinek 
eléréséhez is. Ideális esetben az így előállt 
bevételek növekedése a település 
lakókörnyezetének javítását szolgálhatja.
Úgy tűnik, egyelőre nagyon lassan, de néhány
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település hozzákezdhetett olyan beruházá
sokhoz, melyek a megnövekedett lélekszám 
közigazgatási és szolgáltatási igényeinek 
kielégítését az adott helyen tudják biztosítani.

A Pellérden és Kozármislenyben megjelenő 
új szolgáltató és közösségi funkciókat ellátó 
beruházások kapcsán azt vizsgáljuk, hogy 
milyen módon találják meg helyüket a legújabb 
építkezések az adott település szövetében. 
Mivel több mint fél tucat épületről fogunk 
elemző megjegyzéseket tenni, elkerülhetetlen 
valamilyen rendszerező besorolás. A karaktere
sebb megkülönböztetés érdekében a kortárs 
magyar építészetet megosztó választóvonalak 
mentén fogok megjegyzéseket fűzni az egyes 
épületekhez.'

Az egyik karakteres irányzat a tér-tömegfor- 
málás klasszikus tektonikai rendjét a városi táj 
térfalainak, épülethomlokzatainak, tűzfalainak 
kollázsszerűen egymásra szerkesztett 
vetületeivel rendezi újjá. Építészeti viselkedése 
párosul az anyagkezelés sajátos történeti tradí
cióinak esztétikailag újrakomponált felidézésé
vel. Ez az eljárás, a saját útjukat járó mesterek 
kezén olyan egyedi építészeti eszközrendszert 
hozott létre, amely ma már tanítványok és 
követők kezén sajátos irányzattá állt össze, 
és meghatározó karaktert rajzol ki a kortárs 
magyar építészet térképén. (Szép példája a 
Barbakán-porta Pécsett, de például ugyanez 
a viselkedésmód az eklektikus budapesti 
városszövetben nem mindig érzi jól magát.)

A kozármislenyi községháza új épületén 
ugyanezen szemlélet jellegzetes magyar 
értelmezését látjuk. A tér-tömeg formálás 
érzékenyen reagál az épület telepítésével és 
a funkciók befoglalásával a telek elhelyezke

désének geometriájára. A kő, tégla, fa, vagyis 
az építés hagyományos anyagainak alkalmazása 
és kezelése az anyag történeti, szerkezeti 
szerepének és mesterségbeli hagyományának 
szépségét dicséri. Az épület esztétikai rendjé
ben így megjelenített jelentések az építés ha
gyományának sajátos anyagkezelését rendezik 
újra — ezzel igyekeznek újraalkotni az építészet 
szimbolikus rendjének történeti folytonosságát.’ 
Az a sajátos irányzat, melyhez a kozármislenyi 
községháza is tartozik, ma már lassan a har
madik fiatal generáció kezén alakul. A ház fiatal 
tervezői (a KLMV Csoport Építésziroda három 
tagja: Kis János, Lukáts István, Veres Gábor) 
magabiztos arányérzékkel és anyagkezeléssel 
alakították ezt a hagyományt, és a település 
közössége számára szerethető épületet hoztak 
létre.

Ugyanakkor az épület településen belüli 
helye és pozíciójának megerősítése sok prob
lémával szembesítette a tervezőket. A 90-es 
években elkezdődött legújabb telekosztások 
területére bevezető, a községet átszelő főútra 
merőleges új út zártsorú beépítési módja létre
hozott egy olyan „főutcát” Kozármislenyben, 
mely a szolgáltatások koncentrálásával a 
közösségi lét alapjait teremthetné meg.3 Ennek 
ellenére a város szimbolikus és közigazgatási 
központja nem jött még létre. A dombocskák 
és völgyek által tagolt lakóövezetek egymástól 
elhatárolódó halmazait a település országútja 
fűzi sorba, ahol a központi hely kiválasztása és 
településszövetbe illesztése nem könnyű fela
dat. A korábbi telekosztások során sosem 
helyeztek kellő hangsúlyt a közterek rendsze
rének és a központok kialakításának feladatára, 
vagy a településtest átgondolt tervezésére.4

Kozármisleny. Az új városháza.

Valahogyan minden korszak elkezdte a 
település központjának kialakítását, de azok 
rendre elhaltak. Az önkormányzati épület 
helyválasztása egy újabb súlyozott központi 
hely létrehozásának igényét sugallta. Az új 
községháza a legújabb családi házas övezetet 
egy korábbitól elválasztó völgy peremén, 
a falut átszelő út mentén kapott helyet, és 
vele szemközt épült fel a református templom.
A központi hely, a főtér létrejötte mégis várat 
magára, mivel az a tér, amely fizikai egységbe 
szervezné mindezt, egyelőre nem készült el.
A legújabb kozármislenyi beruházások közül 
szólnunk kell még a református templom, a 
sportcsarnok, valamint egy autószalon új köz
funkciókat ellátó épületeiről.

A református templom ahhoz az építészeti 
irányzathoz tartozik, amety szintén a hagyo
mányhoz fűződő viszonyában határozza meg 
önmagát. A tradicionális formák leegyszerűsített 
alkalmazásával, építészeti szerkezetekkel díszíti 
fel épületeit, így idézve meg a történelmi múlt 
emlékeit. Ereszképzési módok, tornyocskák és 
tornácok ácsszerkezetei díszítik az épületeket.
Ez az építészet ritkán tud hiteles teljesítmé
nyeket létrehozni. Sajnos, a református 
templom épülete is besorolható ebbe a 
leértékelődő irányzatba.

A sportcsarnok épülete nyilvánvaló fel
lendülést fog hozni a falu sportéletében. Az 
építmény szabályos kézilabdapályát és egy
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közel négyszáz férőhelyes lelátót fogad magá
ba. Alkalmas minősített sportrendezvények és 
nagy társadalmi események lebonyolítására.
A sportfunkciók koncentrálása szempontjából 
a csarnok helykiválasztása a labdarúgópálya 
szomszédságában logikusnak tűnhetne. Ám 
településszerkezeti szempontból rendkívül prob
lematikus. A csarnok óriási tömege az egyik 
családi házas övezet szélén terül el, elnyomva 
annak léptékét és szövetét. Az építészeti 
eszközök csak gyenge kísérletet tesznek 
a probléma kezelésére. A helyválasztás 
következményeképpen a gépjárműforgalom 
lebonyolítása egyáltalán nem oldható meg.
A csarnok építészeti karaktere egy piaci 
racionalitás alapján kialakult irodaépítészet 
modorát veszi fel. Csiszolt kővel burkolt kiugró 
ívek közé komponált hatalmas üvegfelületek, 
melyek nem kívánnak semmilyen rendszert vagy 
jelentést létrehozni. Nem értelmeznek sem 
helyet, sem időt, sem viszonyt — nem kiérlelt 
filozófiák termékei. A csarnok épülete a 90-es 
évek nagyvárosában olcsó piaci igények kiszol
gálására létre jött nemzetközi tendenciák 
követéséből összehordott koncepciótlan 
építészetet testesít meg.

Az új beruházások sorában utolsóként 
a Suzuki Autószalon épületéről szólunk. Az 
autószalon a hozzá kapcsolódó autójavítóval 
a szolgáltató és ipari tevékenységeknek fenntar
tott területen, a Mohácsi út mellett épült meg. 
Az épület szerkesztése a modern építészet 
ideológiáktól megfosztott tiszta, racionális 
funkcionalitásának elvét követi. Az egyszerű 
tömegformálás kizárólag a funkció és az alkal
mazott épületszerkezet következményeként áll 
elő. A racionális szerkesztési elvek alkalmazása 
olyan semleges közeget teremt, amely nem 
telepszik rá környezetére, és képes a települési 
szövet beépítéséhez alkalmazkodó léptéket 
megjeleníteni. Az egyszerű anyagok és épület- 
szerkezetek alkalmazása visszafogott, ám 
minőségi környezetet teremt a kereskedelmi 
funkció számára. A Rohoska Csaba és Hutter 
Ákos által készített épület világos jelentéseket 
közvetít az építészetről és az épületben folyó 
tevékenységről. Könnyedén túllép a szokványos 
kereskedelmi autószalon-építészeten, és túl
szárnyal minden hasonló funkciójú épületet 
a városban és környékén.

Amennyiben a kortárs magyar építészet 
határvonalai mentén osztályozzuk Kozármisleny 
építészetét, említést kell tennünk még egy 
épületről — amely ugyan egy korábbi korszak 
terméke, de egy karakteres irányzat szakrális 
építészetének jellegzetes példáját jeleníti meg 
a faluban. Az úgynevezett organikus építészetről 
van szó, amely szintén erősen kötődik az 
építészeti jelentéshez, de annak közegét nem 
az adott hely, a település kultúrájához köti, 
hanem egy általános nemzeti karakterben kere
si. A felhasznált formák eredetét egy nemzeti
népi formavilágból meríti és abból alkot egy 
..beszélhető” építészeti nyelvet. Ilyen építmény 
Kozármislenyben a ferences rend apácatemplo
ma. Vicencz Ottó alkotása ahhoz a — szintén 
nagy mesterek kezén formálódó — irányzathoz 
tartozik, amely épületeikkel az élő organizmu
sok formavilágát kifejező lehetőségeket keresi.

Pécs vonzáskörzetében tipikus szuburbani- 
zációs fejlődés jeleit mutatja Pellérd települése. 
Az általa végigjárt út példáját is érdemes kicsit 
közelebbről megvizsgálni. Pellérden újabb szol
gáltató és közösségi épületek készültek el a 
közelmúltban. Ezek közül most három épületet 
mutatunk be: a Szentlőrinc-Ormánság Takarék- 
szövetkezet új banképületét, a polgármesteri

hivatal új épületét és az új általános iskoláét, 
melynek építése még folyamatban van, ezért 
végleges formájáról csak tervlapok alapján 
alkothatunk véleményt.

Pellérd rendelkezik ipari parkkal, amely 
foglakoztatást nyújt sok helybelinek, és számos 
szakipari mikrovállalkozó számára biztosít 
megélhetést. A település országút mentén 
elhúzódó lineáris szerkezetét az elmúlt 
évtizedek telekosztásai formálják újra. Itt 
szerencsésebben alakul a fejlődés, sikerült a 
településszerkezet kompaktságát megtartani.
A régi és az új településrészek térbeli, és ezzel 
együtt társadalmi egymásba hatása is ked
vezőbb képet mutat. A legújabb időszak 
fejlődése következtében a falu újrafogalmazta 
intézményi funkcióit és kistérségi szerepkörét. 
Természetszerűleg következett mindebből az új 
szerepkörök kielégítését szolgáló építészeti 
környezet megújítása. Az új központ irányított 
és összefogott fejlesztésének kereteit 
meghatározó beépítési terveket az önkor
mányzat a fejlesztési tehetőségek figyelem- 
bevételével folyamatosan fejleszti. Ebbe a folya
matba magas színvonalú munkát végző 
építésztervezőt is bevon, és ezzel biztosítja a 
várostervezési és építészeti értékek 
érvényesülését. Szerencsére mindennek látható 
jelei vannak az elkészült beépítési tervvázla
tokon. A falu településszerkezeti csomópontja 
kijelölésre került, és elkezdődhettek a munkála
tok.

A Brázay-kastély angolparkja után az 
országút mellett kialakított öbölben helyet kap 
majd az új főtér. A tér még nem, de a teret 
majdan lezáró új polgármesteri hivatal már 
elkészült. Az új települési központ főterét egy 
gyalogos tengely fogja összekötni a szintén új 
helyre kerülő sportpályák központjával. A gyalo
gos tengely egyik oldalán kapnak helyet a kul
turális és oktatási intézmények. Másik oldala 
mentén húzódik a kastélypark, ami történeti és 
rekreációs értékeinek szem előtt tartásával érin
tetlen marad. A tervek szerint egy tájrehabilitá
ciós program keretében megújul. A területhez 
kapcsolódó régi sportpályák helyén 
lakóterületek kialakításával válik teljessé 
a fejlesztési program. Az így kialakuló 
településközpont átgondoltan koncentrálja 
a szolgáltatási, igazgatási és rekreációs 
funkciókat, és alkalmas a közösség nyilvános
ságfunkcióit megszervezni. A pécsi kiköttözők 
gyermekei számára alternatívát teremt a városi 
iskolával szemben, ezzel egyúttal erősíti azok 
helyi kötődését. A településközpont 
fejlesztésére rögtön reagált a piac: a takarék- 
szövetkezet már felépítette új banképületét, és 
az új főtér környékének beépítésére más befek
tetők is jelentkeztek. A lakóterületi parcellázá
sok telkei iránt szintén nagy az érdeklődés.

A település nevelési intézményeinek 
felépítését (óvoda, iskola) különböző támo
gatási rendszerek pályázati alapjainak segít
ségével végzi a falu. Ahhoz hogy mindezekhez 
hozzáférhessen, a fejlesztések jellegét a támo
gatások motivációs céljaihoz kell igazítania. 
Például, az óvoda és iskolaépítési támogatások 
elnyeréséhez kistérségi oktatási funkciókat kel
lett vállalnia, amely így az oktatási feladat 
területi koncentrációján keresztül a feladat- 
megosztás ésszerűsítését és regionális szintű 
összehangolását is segíti. Az óvoda építése 
egyelőre késlekedik. Az iskola viszont 
hamarosan elkészül, és helyet ad majd egy 
közösségi használatú sportcsarnoknak és egy 
könyvtárnak is.

A már elkészült, vagy éppen most készülő 
három új épület mindegyike nagyon eltérő

A ferences rend apácatemploma

építészeti karakterisztikát jelenít meg — dacára 
annak, hogy mindhármat egy építész, Gettó 
Tamás alkotta.5 Az új épületek egyfajta sajátos 
tervezői autonóm magatartás következtében áll
nak elénk Pellérden. A falu léptékét és méretét 
tükrözik vissza vagy éppen azt alkotják újra.
A banképület olyan természetes spontaneitással 
jelenik meg, mint ahogyan egy generátorház 
feltűnik a falvakat átszelő utak mentén. 
Napsütésben az épület nagykiülésű ereszei 
rajzolnak karakteres árnyékot a perforált fehér 
kubusra. Az épület nem testesít meg semmilyen 
stiláris elkötelezettséget, csupán az éppen 
illemteljes illeszkedés elfogadható viselkedési 
minimumát keresi. Ez a minimum nem stiláris 
jegyekben, vagy a történeti anyagkezelés alkal-

A kozármislenyi Suzuki szalon
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mazásában nyilvánul meg. Az épület a tele
pülési szövet, az épített környezet természetes, 
ám spontán hétköznapi részévé akar válni.
A hely jellege által sugallt — vélt vagy valós — 
realitás fizikai közegét igyekszik továbbépíteni. 
Nem köteleződik el építészeti irányzatok men
tén, hanem sajátos alkotói szabadságából 
teremti meg az aktuálisan méltányos építészeti 
karaktert. Természetesen az alkalmazott 
építészeti eszközök lehetséges köre körül
határolható lenne, de ez esetben inkább a hely 
karakterét kereső alkotói módszertanra 
helyezhető a hangsúly. A bank épülete, mint 
a települési központ első épülete, kijelöli a tér 
beépítésének léptékarányait, amely mértéket 
állít a későbbi beépítések számára. A falu 
lakossága az elmúlt néhány hónapban befogad
ta és magáévá tette az első látásra „furcsa” 
épületet. Üvegtéglákkal perforált falai miatt 
elnevezte kaptárnak, ahová a szorgos polgárok 
megtakarításaik nektárját csepegtetik. Ez a 
képzettársítás a bank számára nem elhanyagol
ható pénzügyi hasznot eredményezhet még 
a jövőben.

Az új faluháza szintén magától értődő, 
hétköznapi egyszerűséggel és könnyed felsza- 
badultsággal épül be a majdani tér és 
a mögötte lévő zöld terület határára. Gettó 
Tamás a keresett esetlegességet a keresett 
következetességgel váltja fel. A városi tér 
nagyságú területen szabadon úszó helyzetbe 
telepíti az önkormányzat új épületét. A forma
adás eszközrendszerét pedig a telepítés 
szabályaiban hasonló elvet valló klasszikus 
modernizmustól kölcsönzi. így a telepítés elve 
erősíti a formaadás koncepcióját, és a forma
adást indokolja a telepítés szituációja. Az 
épület kompozíciója követi a funkció-forma- 
konstrukció elvét. Azonban a felületi 
burkolóanyagok kialakítási rendje már nem 
segíti a formai konstrukció átlátható
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egységének megjelenítését. Felszabadító, de 
mégis szigorú kézzel megalkotott tereket foglal 
magába az önkormányzat új épülete. Finom, 
emberközpontú funkcionalizmus uralkodik a 
puritán szerkesztésben. A fogadótér egyszerű 
és pragmatikus térszervezése párosulva a belső 
tér minőségi minimalizmusával, új alapra 
helyezi közösség és vezetői kapcsolatát. Az 
ügyféltér az épület földszintjének közepén 
helyezkedik el, és körbeveszik a hivatalnokok 
irodái, amelyektől csak egy pult választja el. 
Ebből következően sem ügyfél, sem alkalmazott 
nem tud visszahúzódni, elbújni közös ügyeik 
intézése közben.

Az iskola épülete ugyanazon metodika men
tén egy harmadik utat jár be. A szerkesztési 
elvek, a funkció tökéletes kielégítése jegyében 
szervezi az épület formálását. Az iskola sport- 
csarnoka és az oktatási egység egy-egy különál
ló tömegben kapott helyet. Ezek megformálását 
a tájolás, a természetes megvilágítás és a funk
cionális működőképesség alakították. A két tö
meg egymásba hatással kapcsolódik össze ott, 
ahol a használati funkció azt szükségessé teszi.

A pellérdi faluközpont, mint egy agglomerá
ciós alközpont fejlődése, jelzi a szuburbanizá- 
ciós folyamatok további erősödését. A település 
fejlesztését az építészeti beruházások és az 
intézményi szerepek összehangolásával együtt 
kezelő folyamatban számos pozitív jelenség 
testesül meg. Úgy látszik, a falu vezetése 
számára kézenfekvő a mindennapok gondol
kodásában, hogy településük fejlődése csak 
tágabb, vagy szűkebb földrajzi környezetük 
folyamataival összehangoltan valósítható meg 
— és saját érdekeik következetes érvényesítése 
nem válhat sikeressé értékek megfogalmazása 
nélkül. Egyúttal láthatjuk, hogy mindez elenged
hetetlen feltétele az értékes építészeti 
környezet létrehozásának is.

A pécsi agglomeráció legfrissebb építészeti 
teljesítményeinek áttekintésével nem lehetett az 
a szándékunk, hogy kimerítően leírjuk a számba 
vehető összes fontos jelenséget. Inkább az 
építészeti alkotások értékelését befolyásoló 
összetett szempontrendszerek bemutatására 
törekedtünk. Még akkor is, ha olyan fontos 
kérdéseket nem tudtunk vizsgálni, amely arra 
keresi a választ, hogy milyen folyamat ered-
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ményeképpen, milyen módon érvényesül a ter
vező kiválasztásában a közösség, a közeg 
értékrendje. Érdeklődésünket az agglomerációs 
fejlesztések kapcsán felbukkanó számos értékes 
építészeti alkotás keltette fel, amely arányaihoz 
viszonyítva már olyan méretet öltött, ami 
feltétlenül figyelmet érdemel. Azonban arra 
egyelőre nem lehet választ adni, hogy mennyire 
tekinthető a folyamat tendenciózusnak. ■

1 A 6o-as évektől kezdődően az építészeti filozófiák 
kényszeresen és programszerűn a modernizmus kritikája 
mentén kezdtek hozzá alapelveik újrafogalmazásához.
A kritikai törekvések kiindulópontjában általában a város 
állt. A modern város racionálisan szervezett és szabályos 
geometriai rendbe komponált különálló egységei helyett 
a városi táj közege („kontextualizálása") vált jelszóvá.
Az építészet programjai a város történeti időben 
kialakuló térbeli rendszerének és fizikai formáinak szim
bolikus rendjét kívánta újrateremteni. Többek között 
a városszövet (történeti) időbeli folytonosságának fenn
tartását célozták meg, és annak rendjéből származtatták 
az új építészeti eszközrendszerek hitelességét. A városi 
szövet, vagy építészeti morfológia, vagy a stilisz-tikai 
környezet történetileg kialakult kulturális kontextusa 
valamilyen módon mindig forrása lett az építészeti jelen
tés és az építészeti eszközrendszer megalkotásának: 
például a formaadás, a telepítés, az anyagkezelés, vagy 
akár valamilyen filozófia megválasztásában vagy megal
kotásában. A „hely szelleméhez” kötődő jelentésadást 
kiemelt fontosságú feladatának tekintette az építészet.
A magyar építészet esetében sokszor párosult mindez 
egyfajta tradicionalizmussal. Némi leegyszerűsítéssel azt 
mondhatnánk, hogy a szakmai hierarchiában ma 
érvényesülő hazai kortárs építészeti irányzatok majdnem 
mindegyike kötődik ehhez az indíttatáshoz.

2 A kérdés csupán az, hogy melyik az a hagyomány, 
melyet kiindulási alapként felhasznál. Amint egy 
építészeti viselkedés éppen stiláris rendszereivel — és 
például nem módszertanával — válik irányzattá, egyúttal 
rögzíti is eszközrendszereit. A kontextualitás elve így 
csak a városi térszerkezethez igazított tömegformálásban 
jelentkezik, a forma és anyagkezelés térben és időben 
már nem kötődik a helyszínhez.

3 Az már más kérdés, hogy a magyar építészet területén 
járatlan külföldi turistában azt a benyomást keltheti, 
mintha a Disney Corporation legújabb európai befek
tetési területére tévedt volna.

4 Holott, a falu korábban sem állt ellen a városépítészeti 
kísérleteknek: terepe volt egy utcaszerkezet kialakítási 
kísérletnek, melynek következtében a falu nagy részén 
a lakóházak homlokzatai nem az utcára néznek, hanem 
egy keskeny gyalogos ösvény felett borulnak egymásra.

5 Ugyanazon környezetben, ráadásul egymás közelségében, 
egy alkotó keze nyomán megszülető és teljesen eltérő 
karaktert eredményező épületek utalnak egy másik jel
legzetesen „kontextualista” építészeti magatartás alkotói 
módszerezettségére. A városi szövet, vagy építészeti 
morfológia történetileg kialakult kulturális kontextusának 
keresése itt csupán módszertani eszköz. Az építészeti 
jelentés csak egy telepítési szituációra, vagy városképi 
jellegzetességre vonatkozik, de nem keres maga számára 
rögzített nyelvezetet, hanem az alkotói-tervezési folyamat 
elemzései során születik meg.

Pellérd. Az új faluháza. FOTÓK GETTÓ TAMAS
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Pécsi Tavaszi Fesztivál 
2007. március 15 -  április 5.

Végre megtört a jég: hosszú évek óta nem volt 
ilyen erős a Tavaszi Fesztivál könnyűzenei felho
zatala. Reggae fesztivál, Bornai Tibor (KFT) szer
zői estje, az Ister együttes ír-skót népzenei kon
certje, a Frankofon Héten a francia Brain Damage 
dubos-elektronikus zenéje, a Rageous Gratoons 
worldmusic-ja, a svéd Water Lily elektromágus 
DJ-fellépése, a „Költészeti és sanzonest” mellett 
még a pécsi szórakozóhelyeken, klubokban is 
szép számmal fogadtak zenekarokat.

A jazzválaszték pedig hosszú évek csöndje után 
még a legkényesebb ízlésűeket is újra kielégít
hette, hisz a nemzetközileg legmagasabban 
jegyzett világsztárgitárostól a hazai élvonalon át 
a fiatal pályakezdőkig sok műfajban jó néhányan 
megfordultak Pécsett. Március 21-én az Ifjúsági 
Ház Metronóm Jazz klubjában a Magyar Jazz 
Quartet koncertjével indult a sorozat. Az 1986- 
ban a Modern Jazz Quartet nyomdokain indult 
és '89-ben több mint 400 koncert után 
megszűnt legendás és most újraélesztett formá
cióval a közelmúltban elhunyt Jávori Vilmos 
dobos sajnos már nem léphetett fel. így Szakcsi 
Lakatos Béla zongorista, Csepregi Gyula szaxo
fonos, Vasvári Pál basszista mellett Szende 
Gábor ült az ütőhangszereknél. Nagy meglepe
tést nem okoztak, azt a magas színvonalat 
nyújtották, amire mindenki számított, finom 
mainstream-jazzt nyomattak lazán, nagy 
katarzist nem okozva, rutinosan, hja öreg 
rókák...

A kilencvenes években óriási népszerű
ségnek örvendtek a POTE Jazzfesztiválok 
(a Szigeti úti aulában), melyek a szervezők 
távoztával szép csendesen kimúltak. Ezért is 
szívderítő a szépszámú pécsi jazzbarátnak, hogy 
újra beindult egy sorozat: március 23-24-én a 
Zeneparkban rendezték meg a Nemzetközi Jazz 
Hétvégét, ami nem várt sikert hozott, jelentős 
érdeklődés mellett zajlottak a koncertek. Első 
nap a 2003 óta működő Speak-Easy duó 
kezdett, s teremtette meg a fesztivál jó 
alaphangulatát. Jöttek sorban a ragtime-ok 
(pl. Scott Joplin), a szving-korszak standardjai 
és egyéb kellemes békebeli dallamok, jazz- 
örökzöldek, de különleges hangszerelésben.
A kanadai születésű és már amerikai illetve 
európai karriert befutott Morris Palter hihetetlen 
könnyedén, virtuóz módon játszott az először 
vibrafonnak tűnő xilofonján (nem voltak rajta 
lábpedálok), érződött, hogy a rocktól a jazzen 
át a kortárs zenéig mindenben otthon van.
Társa Colin McAllister skót gitáros szinte végig 
alázattal, de azért tudását néha meg-megvillant- 
va kísérte a jellegzetes darabokban, teljes 
összhangban. Ami nem véletlen, hisz jelenleg 
mindketten az USA-ban, a San Diego-i Egyetem 
tanárai.

Szalóki Ágnes és együttese fellépésére már 
zsúfolásig megtelt a terem, nem véletlenül, hisz 
kétfajta közönségtábort is vonzott: a jazzhívők 
mellett a népzenerajongók is jöttek szép szám
mal. Hisz Ági a fiatal folkénekes generáció nagy 
tehetségeinek egyike, több jeles népzenei és

Tavaszi jazzhangok
világzenei együttesben megfordult már. 
Meglepetésre 2005-ben egy jazzformációt 
hozott össze, ezzel készítette el kedvenc lassú 
népdalaiból a „Hallgató” című első szólóal
bumát, mellyel 2006-ban, jazz kategóriában 
elnyerte a Fonogram Magyar Zenei Díjat. Erre 
most nemrégiben ráduplázott, hisz a 2007-es 
év hazai gyermekalbuma címet is megkapta 
a „Cipity Lőrinc”-ért. A koncerten a vendég 
Dresch Mihály szaxofonossal kiegészített 
zenészválogatott (Balázs Elemér dob, Balázs 
József zongora, Barcza Horváth József nagy
bőgő, Dés András ütőhangszerek, Lamm Dávid 
gitár) nagyon ráérzett a magyar és roma nép
dalok hangulatára, hisz Ági a mélységeket is 
kihozta ezekből. Micsoda intimitással énekelte 
többek között a „Napszállatja, napnyugta” 
(Kányádi Sándor versre), a romafolklór 
„Te merel e [urna”, a „Mi lennék?” vagy az 
„Elrepült a vándormadár” gyönyörű dallamait.
A jazzmuzsikusok pedig új színeket hoztak a 
folklorisztikus számokba, Dresch Mihály a jó 
szokása szerint nagyon eltalálta, milyen 
etnoérzések illenek hozzájuk. Ha az este csúcs
pontját nem is sikerült túlszárnyalnia a 
következő Piirpauke-Mirrorworld nemzetközi 
formációnak, de azért igazi zenei unikumnak 
lehetett tanúja a nézősereg. Finn, spanyol, 
indiai zene és jazz keveredett műsorukban. 
Sakari Kukko (szaxofon, fuvola, zongora) még 
a hetvenes években alakította meg Piirpauke 
nevű formációját, a finn zene mellett más orszá
gok muzsikái is megihlették, igazi világzenét 
kreálva. Társa a tűzrőlpattant Cinta Hermo 
spanyol gitáros-énekesnő mellett Lantos Zoltán 
hegedűs a magyar zenei gyökerek, a keleti zene 
és a free jazz egyik honi reprezentánsa, illetve 
nemzetközi hírű ütőhangszeresünk, Horváth 
Kornél alkotta az alkalmi együttest. A beha
rangozott Ismaila Sane (ütőhangszeres, énekes) 
betegsége miatt nem tudott Afrikából iderepül
ni, így nem derült ki, hogy vele milyen irányban 
bővült volna a zenei tárház. A sokfajta irányzat
ból, különféle folkhatásokból összeállt 
improvizatív fúziós zenéjük többszörös

áttéteken keresztül bontakozott ki valamilyen 
sosem hallott, hol a mediterránum tüze, a kelet 
varázsa, hol az északi fagyosabb lehelet medi- 
tatív szintézisévé.

Másnap a jazzkonzis (pécsi, főváros- és 
környéki, nagykanizsai, stb.) fiatalokból verbu
válódott és tavaly tehetségkutatót nyert 
Jazzlectic formáció melegítette be a közönséget 
kellemes jazzstandard tananyagra épülő 
műsorával. Természetesen tőlük majd pár év 
múlva lehet elvárni az egyéni hangokat. Viszont 
a mi Pécsről elszármazott világsztárunk, Szabó 
Dániel zongorista és a fővárosi Bacsó Kristóf 
szaxofonos duója már igazán eredeti megoldá
sokat hozott. Nem véletlenül, hisz Szabó több

[
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nagy nemzetközi verseny győztese, s a konzi 
után mindketten nagyhírű külföldi egyetemeken 
képezték tovább több évig magukat. Műsorukat 
Thelonius Monk átiratokra és saját 
szerzeményekre építették, de a kötelező virtuóz 
rögtönzések, egymásra reflektálások mellett, az 
elmélyült, egyéni kortárs zenei értelmezésekben 
tényleg megszólalt A ZENE, s ez még így sem 
ment az érthetőség, a befogadhatóság rovására, 
továbbépítve az est hangulatát. Zárásként a 
szintén friss Fonogram Magyar Zenei Díjat jazz 
kategóriában elnyert Babos Project Special 
lépett fel, bemutatva az elismerést hozó 
„Variáció” című albumát. A jazz világát, a roma 
népi hagyományokat, térségünk zenéit szinte
tizálták improvizatív módon, nem kifelejtve min
debből a pop- és rockzene/jazzrock hatásait. 
Babos Gyula több évtizede tekintélyes mestere 
hangszerének, számtalan hazai és külföldi 
jazzmuzsikus mellett gitározott már, tapaszta
latai meghatározóak zenekara programjában.
A fiatal csapatban meglepetésre ezúttal a 
meghirdetett Szakcsi Lakatos Róbert helyett egy 
szintén volt pécsi zongorista, Cseke Gábor ját
szott, és egy plusz hegedűst is kaptunk Patai 
Zoltán személyében, akitől meglepően ütős 
szólókat hallhattunk, amellett, hogy jól dúsítot
ta a hangzást. A csodahangú Veress Mónika 
stílusosan, egyéni variációkkal színezve hozta a 
roma dalokat, a tapasztalt Hárs Viktor bőgőzött 
és a csapat Benjáminja, Balogh László dobolt 
virtuóz módon. Nem is lehetett panasz sem a 
főnökre, sem a társakra: worldjazz/worldmusic 
ágon kihajtó zenéjükbe tényleg mindent 
beletettek a fentebb sorolt összetevők közül, 
többször ragyogóan eltalált elegy jött létre, 
de néha mesterkéltnek tűnt a zenei vegyítés. 
Mindenesetre a végső ráadásban a koronát 
koncertjükre Babos Gyula magányos egyszál- 
gitár játéka tette fel: ilyen érzékeny, a belső 
hangokat feltáró szép dallamot tényleg ritkán 
hallani. A két nap összképe mindenképpen 
kedvező, jól fogadta a szépszámú közönség, 
érdemes volt belevágni a rendezvénybe, bár 
a helyszín adottságai nem teljesen előnyösek 
az igazi fesztiválhangulat kialakulásához. 
Remélhetőleg jövőre a II. Nemzetközi jazz 
Hétvégén legalább ilyen színvonalas felhozatal
lal találkozhatnak a műfaj barátai.

S jött a március 27-i, várva várt Al Di Meola 
koncert. Lapunk hasábjain is sokszor hiányottuk 
a nemzetközi sztárfelhozatalt, az országból- 
világból rajongókat idevonzó húzóneveket, s 
most végre megkaptuk. Ráadásul csak itt lépett 
fel Magyarországon, s emiatt érkeztek is a kon
certre más vidékekről is... Bizony sok éve,
1995. november 2-án lépett fel ugyanitt, a PTE 
aulájában. Akkor egy szupertrióval, a szintén 
világhírű Stanley Clarké nagybőgőssel és 
Jean-Luc Ponty hegedűssel mutatták be új 
lemezüket, „A húros hangszerek rítusát”
(Rite of Strings). Ezúttal azonban kizárólag az 
53 éves Al Di Meola-ról szólt az este, hisz 
vezérként irányította (nekünk) ismeretlen 
muzsikustársait. A hetvenes években Chick 
Corea legendás Return To Forever jazzrock for
mációjában feltűnt klasszis pályájának állomá
sait ismerve kíváncsian vártuk, hogy most 
milyen műsort állít össze, ő pedig (a kétel
kedőknek is) bizonyítva, hogy még mindig 
fényes a csillaga, igazi örömzene best off-al állt 
elő, egyik új lemezének (Consequence of chaos) 
darabjaira építve. Az mindenesetre kiderült, 
hogy továbbra sem az a kísérletező kedvű, újító 
gitáros; a jól bevált megoldásokat erőltette 
végig, természetesen az igen lelkes közönség 
örömére. Két síkon zajlott a koncert: az egyik
ben ülve pengette dallamosabb, latinos, fla-

mencós futamait elektroakusztikus gitárján, 
többször csak Tony Escapa dobosra és Gumbi 
Ortiz kongás, ütőhangszeresre támaszkodva 
(az említett új lemezen egyébként az „Africana 
Suite”-ben Horváth Kornél játszott ütőhang
szereken). Ezek az akusztikus részek tényleg 
hatásosra sikeredtek az elmélyült, finomabb 
témák és a latinos tűz kontrasztjával. A másik 
részben, mint egy rockgitáros, állva pengette 
elektromos gitárját, azt a fúziós zenét előadva, 
ami a hetvenes években a jazz és a rock szin
téziséből alakult ki. Az erőteljes rockhangzás 
és a jazzre jellemző improvizáció izgalmas 
keverékén Mike Popé basszusgitáros és Mario 
Parmisano billentyűs is igazán kiélhette magát. 
Di Meola ezekben a jazzrock-, latinrock-, prog
resszív rock-fúziós számokban is bizonyította 
klasszisát, a virtuozitás azonban néha öncélúvá 
vált. Azonban így is el kell ismerni, hogy 
korunk kimagasló gitárosa, a helyiséget zsú
folásig megtöltő jelenlévők mindenesetre óriási 
ovációval fogadták valamennyi megmozdulását, 
és a sokadik ráadást.

S ahogy az Ifjúsági Ház Metronóm Jazz klub
jában kezdődött a sorozat, az április 5-i Lukács 
Miklós Quintet koncert ugyanott méltó zárása 
lett a pécsi jazztavasznak. A zenekarvezető cim
balmos mellett Winand Gábor énekes, Szandai 
Mátyás bőgős, Dés András és Szalai Péter 
ütőhangszeresek jóvoltából különleges zenei 
elegy kerekedett: indiai, balkáni zenei elemek, 
ritmikák ötvöződtek a jazzes formákkal, egyfajta 
sajátos improvizatív akusztikus worldjazz 
alakult ki. A tényleg kiemelkedő képességű cim
balmos sokszor bartóki mélységekbe vezette 
társait, különleges kortárszenei futamaival...

A sok klasszist és a műfaj szinte valamennyi 
stílusát (a tradicionálistól a legújabb kortárs 
irányzatokig) felvonultató jazzsorozat az EKF 
idei felvezető évének egyik húzó programja lett. 
Újra érezhettük, hogy érvényes „a jazz déli 
végvára" szlogen. A következő években lesz 
mire építeni még erősebb jazzfelhozatallal. ■

FOTÓ TÓTH LÁSZLÓ

Pécsi Tavaszi Fesztivál 
2007. március 15 -  április 5.

A 2007. évi Tavaszi Fesztivál pécsi rendez
vényei közül tánc fronton mindenki meg
kapta a magáét. Nem ludasmatyis értelem
ben, hanem szó szerint. A szervező Pécsi 
Kulturális Központ négy produkciót hívott 
meg, négy teljesen különböző, más-más 
közönségréteget megszólító előadást. Pati
kamérleg pontossággal kiszámítható, a jegy
eladás alapján is megmutatkozó érdeklő
dés övezte mindegyiket, a maga helyén.

Flamenco

Maria Serrano és Táncosai (Spanyolország) és 
Balogh Kálmán zenekara estjét nagy érdek
lődés kísérte, a műsor az egzotikum és az ele
gancia iránt fogékony közönség kedvében is 
járt egyúttal. Bár Maria Serrano valóban jelen 
volt, az ő táncosai már csak kis túlzással, mert 
akárhogy is számlálta az ember, mindössze két 
pár, egy spanyol és egy magyar páros táncolt 
a színen. Mindenekelőtt azonban essék szó a 
zenéről. A táncosok belépőjét megelőző 
felvezető zene olyan magával ragadó, olyan 
elementáris, sokszínű kulturális kavalkádot 
idéző, tele dzsesszelemekkel, játékos 
improvizációkkal, hogy a színre lépő táncosok 
először zavaró elemként tűntek fel a 
muzsikában feloldódó néző számára. A magyar 
páros nagyszerűen iskolázott balettos mozdu
latokkal ropta aztán a roma táncokat, és ez 
a vergődés az autenticitás és a művészi feldol
gozás kétsége között egészen addig tartott, 
amíg a maga tökéletes valójában színre nem 
lépett Maria Serrano. Először párban, majd 
nagyszerű szólóban rezegtette hosszasan az 
izmos vádlikat, hogy beleremegett a színpad 
is, és lúdbőrzött a néző.

Tánc ide, tánc oda, az est fő attrakciója 
mégis csak a zene volt. Balogh Kálmán és 
zenekara csodálatosan muzsikál. Merészen, 
kreatívan ötvözi a kelet-közép-európai 
népzenei tradíciókat a dzsessz elemeivel, így 
keresve utat a gyökerekhez. Maria Serranóval, 
aki együttesével a latin zene és tánc 
meghatározó irányzatainak közös múltját 
kutatja és ábrázolja látványos előadásaiban, 
a ’90-es évek eleje óta készítenek közös pro
jekteket. A sevillai táncosnő rendszeresen és 
többféle formációban hoz létre táncos, zenés 
produkciókat, melyek mindannyiszor a hagyo
mányos sztereotip folklórfelfogással ellentét
ben sajátos, a kultúrák közötti átjárhatóság és 
az azonosságok felfedezésére tesznek kísér
letet, többnyire nemzetközi sikerrel övezve, 
melyben Balogh Kálmán, a nagyszerű cim
balomvirtuóz és csapata kiváló partnernek 
bizonyult. A színes etnikai kavalkádba jól bele
fér a sokszor az autentikus roma dallamok 
dzsesszes, improvizatív feldolgozásai között 
a még impulzívabb balkáni feeling is.
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Össztánc
Karc
— Szabad ötletek színészekre és táncosokra

Közönségét sokkal inkább megosztó produkció 
volt az idei fesztivál sorban második táncszín
házi előadása. Szabó Réka táncos-koreográfus 
Karc című előadása nem új. 2005-ben 
Veszprémben A Tánc Fesztiválján a „Legjobb 
produkció”, a Szegedi Színházi Szemlén a 
„Legjobb táncprodukció” díját nyerte el. A pro
dukció láttán meglehetősen elgondolkoztató a 
legjobb TÁNCszínházi díj, ugyanis a tánc, tán 
még a legtágabb értelemben vett is, nagyon 
csekély mennyiségben volt jelen a színpadon. 
Már a fogadtatás némi gyanakodásra adott 
okot. A Kamaraszínház előcsarnokában filmet 
vetítettek tíz percben egy vászonra, melyet a 
bebocsáttatásra váró tömeg első sora biztos 
látott, a többiek nem, mert az előttünk álló 
háta és feje búbja kimerítette a láthatót. Ám 
ezen a kis gondatlanságon lazán túlléptünk, 
és elkezdünk befele szivárogni a nézőtérre, ahol 
a produkció szereplői kézfogás keretében 
bemutatkozva, a személyes kontaktust erőltetve 
fogadtak minket. Némelyek kicsit vonakodva 
álltak kötélnek (kézfogásnak), de az alternatív 
regiszterhez szokottak lazán vették az akadályt, 
s elkezdődött a hideg, rideg, elidegenedett tár
sadalom morzsáinak bemutatása, rendkívül jól 
érthetőn tálalva. A modern társadalom 
anomáliáinak összes közhelyére igyekezett 
szerző kitérni. Talán sikerült is neki, de az 
unalomig feszített húr elpattantával néző mégis 
hamar elveszítette a fonalat, s az esetleges 
búcsú kézfogástól ódzkodva hamar elhagyta 
a teret.

Nem könnyű a hazai táncélet sorsa sem. 
Modernet, de elfogyaszthatót alkotni, a tenger 
sok ambiciózus alkotó közül kitörni valami 
egyedivel. Szabó Réka ebbéli törekvése a fesz
tiváldíjak tükrében célba talált. Vannak azonban

a nemzetközit sikeresebben követő, jelen pro
dukciónál táncosabb, művészileg sokkal inkább 
értékelhető vagy bírálható táncmegmozdulások 
még a hazai palettán, akik Szabó Rékával 
együtt állandó fellépői az obiigát díjakat osztó 
fesztiváloknak. Csak néhány kiemelkedőbb 
példa, a teljesség igénye nélkül: Dunaújvárosi 
Bartók Táncszínház, Bozsik Yvette és Társulata, 
Szegedi Kortárs Balett, L.A. Dance Company, 
Közép-Európa Táncszínház, Artus-Goda Gábor 
Társulata. Mivel azonban Pécsett jelenleg ehhez 
közelítő táncmegmozdulások egyáltalán nincse
nek, s ez a fajta mozgásszínház nagyon széles 
tábort vonz szerte Európában, de Budapesten 
a Mu és Trafó körül főképpen, ezért minden
képpen fontos része volt a fesztivál kínálati 
palettájának színesítése szempontjából.

Homo ludens — ötperces történetek

„A játékos ember” című szegedi előadás is a 
nagybetűs élet rögös pillanatait, szituációit, 
emberi kapcsolatokat, szerelmeket, vívódásokat 
mutatta be. Eszköztelenül, vagy minimális 
eszközzel, mint Szabó Rékáék, azonban sokkal, 
de nagyon sokkal cizelláltabb, érzékibb és 
érdekesebb formában. Juronics Tamás táncosai 
fiatal, tehetséges táncosok nagyszerű techniká
val, a koreográfus sziporkázó ötleteivel, 
humorával táncolják el az élet abszurdjait 
anélkül, hogy bármilyen szemnek, fülnek bántó 
didaktikus eszközhöz, vagy közhelyhez 
folyamodnának. Az idén tízéves Szegedi Kortárs 
Balett Nino Rota, Astor Piazzolla, Kurt Weill, 
Lenny Kravitz, Elvis Presley zenéjére mulattat, 
gondolkoztat magas színvonalon. Május 
28-30-ig a Budapesti Petőfi Csarnokban ünnepli 
az együttes jubileumát. Öt produkciót mutatnak 
be a három nap alatt: a Sárembert, a Triót 
és a Tavaszi áldozatot, végül a Vakságot és a 
Homo ludenst.

Nagyidai cigányok 
— ExperiDance Társulat

Ki ne emlékezne Arany jános hőskölteményére 
irodalmi tanulmányaiból! Amikor a hős nagyidai 
cigányok megmentik Nagyida várát Csőri vajda 
vezetésével, az éj leple alatt menekülő Perédi 
várkapitány és csapata helyett. Arany műve 
valódi történelmi eseményen alapul, Román 
Sándor koreográfiája ezt igyekszik autentikusan 
visszaadni.

A Tavaszi Fesztivál négy előadása közül a 
legnagyobb érdeklődés ezt az előadást övezte.
A jegyek elővételben pillanatok alatt elkeltek, s 
a sok csalódott pécsi az alábbiakról maradt le.

A színen nagyszabású, a táncszínház 
világában általában szokatlan díszlet, Nagyida 
vára, „teljes életnagyságban”. Gomolygó füst, 
gyér világítás jelzi, hogy itt valami zűr van, de 
legalábbis éjszaka. Igen. A várat védő magyar 
katonák a várkapitány vezetésével épp 
elhagyják a „süllyedő hajót”. Apropó: hajót!
A táncosok jelmeze, sminkje gesztusai érdekes 
egyvelegét adják a cigányoknak, de még inkább 
a kalózhajósoknak, ezért a ködbe burkolózott 
várról leginkább egy bevetésközeli kalózhajóra 
asszociálunk.

Elmenekülnek a gyáva várvédők, jönnek 
a hős nagyidai cigányok, akik a várat birtokba 
véve védik azt a labancoktól, s egyben élik 
mindennapjaik örömeit, bánatait, mulatságos 
és érzelmes helyzeteket egyaránt teremtve. 
Közben táncolnak.

Méghozzá úgy, hogy kő kövön nem marad.
A Michael Flatleyt idéző színpadi dübörgés 
rögtön sejteti a vasalt talpú cipőket, hogy a 
grandiózus össztáncok még annál is hatásosab
bak legyenek. Román Sándor cv-je szerint 
1983-ban végzett az Állami Balett Intézetben 
Tímár Sándor növendékeként, akivel már akkor 
is több gyűjtő és tanító körúton vett részt.
A Honvéd Együttesben szólistaként, később 
koreográfusként működött közre. A néptánc 
műfaján belül olyan új koreográfiákat hoz létre, 
mint a Nagyapáink tánca vagy a Kertész álma. 
Dolgozott a Budapest Táncegyüttesben, az 
Állami Népi Együttesben, ahol szintén a magyar 
folklórkincs új irányban való megfogalmazása 
volt a célja.

A Nagyidai cigányok ezen törekvések csúcs
pontjaként értékelhető. Ha lehet mondani 
a „full profi”. Olyannyira, mint egy szemfény
vesztő bűvészprodukció, melyben a néző tátott 
szájjal ámul, elalél, s a végén rongyosra tapsol
ja tenyerét.

Rongyosra tapsolja a tenyerét, mert nagyot 
szórakozott, mert megúszta ép bőrrel, hiszen a 
dübörgő táncosok hada nem taposta halálra, és 
a két részben agyonropogtatott színpadi deszka 
is kibírta. ■

Szabó Réka: Karc

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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Befejezetlen jövő. Mesterarcok.
Győri Márton festőművész

Gyakorta látjuk: a kákán is csomót kereső 
stréberség álruhájában közömbös összefüg
gések, lényegtelen apróságok mint emelkednek 
kötetekre rugó és tekintélyt parancsoló magas
latokká. Nem köznapi feladat és közvetlenül 
nem is közügy ezért olyan szemléket végezni, 
amelyeknek alapeseményei a kultúra és 
művelődés felszíni folyamatai mögött játszód
nak le. Nem tekinthetünk el a „háttérben” 
meghúzódó apróságoktól, hiszen a művészet 
sorsa maga, a művek, a bemutatkozások, 
a piaci értékcserék, a tehetség gyarapodása 
vagy éppen elszigetelődése ténylegesen a nyil
vánosság figyelmétől távolabb eső motívumok
tól is formálódik. Furcsa lehet tehát ilyenként 
szóba hozni például kipróbált és aktív 
képzőművészek esetében a továbbképzés 
iskolás intézményét. Mégis érdemes, mert 
a felidézés éppenséggel azokat a háttérben 
meghúzódó körülményeket teszi láthatóvá, 
amelyek „kint” említésre, bizonyításra már nem 
szoruló tényként hatnak. De a „beavatottság” 
érzetét feltétlenül fokozzák. A pécsi egyetem 
Művészeti Karának Mesteriskolája küldetése 
szerint biztosítani hivatott a művészi, szakmai 
minősítés hazai legmagasabb szintjét.
Ennek segítésére, eléréséhez képzési prog
ramokat tart fenn. DLA programnak mondják. 
Doktorképzésnek. Művészek körében azonban 
leginkább csak mesteriskolának tekintik és 
annak is értik. Merthogy az.

Az elkövetkezőkben ennek a mesteriskolá
nak a tagjairól szólok. A most következő portré
nak több ok miatt akár a hangzatos, „21. 
századi párductekintet” címet is adhattam 
volna, ha a hatalomgazdasági macskafélék 
emlegetése mostanság kevésbé lenne olyan 
sűrű. Vagy azt az ugyancsak avíttnak tetszőt, 
hogy a „színfestés esélyei”. Magabiztosan 
fölényes előítéleteink megfogalmazása közben 
azonban javasolt egy mellékgondolattal lenni 
arra az elbizonytalanító körülményre, hogy 
mintha mégsem tudnánk olyan nagyon sokat 
a kevésbé hangzatos és kevésbé élemedett 
művészeti formák, jelentéseik korszerűnek mon
dott beválási mutatóiról. Vagy a „beválásról” 
magáról megfogalmazott hiedelmekről. Mert 
bajos biztonsággal bizonyítani, hogy a könnyű
kezű trendi, a cool, a piacorientált csapatjáték 
a műalkotás és reklám között miképpen hat a 
kultúra állékonyságára, ezen keresztül a meg
bízhatóság emberi minőségeinek stabilizálására. 
Mindezektől némi függetlenségben Győri Márton 
Keserű Ilona segítségével valósítja meg prog
ramját a pécsi Doktoriskolában.
Művészdiplomás festő, aki 2004-ben végzett 
a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.'
Ott Maurer Dóra volt a mestere. A nyilvánvaló 
rátermettség, az életkor és lelki-testi alkat az 
ő, és mesteriskolás nemzedéktársai esetében is 
fedezetet (szerényebben: reményt) biztosít a 
bármely tetszőleges irányban végrehajtható 
elmozduláshoz, és ennek nyomán bizonyos

„kilátási pontok” megtalálására. Ahonnan a 
tekintet a kedély és tehetség révén tágasabb, 
szélesebb láthatárok felé irányulhat. Az „új” 
nemzedékhez tartozás privilégiumai és 
kötelezettségei tárulnak fel az említett 
„irányulásban”. A fiatalság életszeretete és 
lendülete, állóképessége, valamint terveinek 
szemünk előtt történő valóra váltása a jövő 
művészetével kapcsolatosan egy izgató, 
organikus eredetű és jellegű futurum imperfec- 
tűm valószínűségével kecsegtet. Amiben minden 
benne van evilági kísértéseinkből, elismerésre 
vágyakozásunkból, durcás nemtetszéseinkből.
De bontakozó rendszeralkotó kedvünkből és 
állandóságra, biztonságra törő szorgalmunkból 
is. Ott vannak aztán a személyiség mélyen 
rögzült bélyegei is, a jellemző hangnem, a kife
jezés tónusa, a készségek sztereotip keretei 
között rejtőző változékonyság. Mindez most 
Pécshez is tartozik, ahhoz a kulturális miliőhöz, 
amely csekély energiájú részletgazdagsága miatt 
alig kaphat szerepet mondjuk az Európai 
Kulturális Fővároshoz vezető folyamat minőségi 
elemei között. Mindettől függetlenül igen tanul
ságos számolni avval a ténnyel, hogy a magyar 
képzőművészet legjavát jelentő ígéretes 
nemzedék pályaképében Pécs felsőfokú 
művészeti képzései meghatározó jelentőséggel 
rendelkeznek.

Fiatal ember Győri Márton, és megfelelő 
felkészítés után magának kedvező utat találó 
vérbeli festő, (fiatalság és vérbeliség mélyebb 
összefüggéseinek értékelésére ezúttal is bizon
nyal terjedelmesebb esszéforma szükségeltetne) 
ami itt csupán annyit jelent, hogy tájékozódásá
nak távlataiban olyan példátlan léptékű biza
kodás fér el, hogy az már önmagában is for
maképző princípiumnak tetszik. Gyakorlatainak 
intenzitása meghökkentő, és ne törődjünk most 
avval, hogy az intenzitás stratégiája’ hányféle 
módon, kit, miképpen serkent vagy feszélyez. 
Győri sok képet festett és sokat fest jelenleg is. 
Aktuális kiállításai a felületes szemlélő számára 
akár a változatlanság benyomásával is járhat
nak, de a munkáira jobban figyelő és azok 
egymás után sorjázásának belső kapcsolataira 
is érzékeny szem folyvást újabb jel és jelentés
összefüggések felismerésével jutalmaz meg.
A Kempinski Galériában volt legutóbbi kiál
lítása. Ahol egyébként a tökéletesen költőietlen 
Színkiterjedési apropók címmel mutatott be 
huszonhét, 2006-ban született tökéletesen 
költői telítettségű olajképet. Ezek között voltak 
olyanok, amelyeknek „korrespondanciáit” R. M. 
Rilke A párduc című verse és Gordon jános 
A másik párduc című verse adta (Mélylila pár
ductekintet, Puha párductekintet fényrácsban). 
Vannak munkák, amelyekben viszont a kolorit
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rendeződésén keresztül a festészet fogásai a 
személyes érzelmi és erkölcsi élet apróbb ele
meinek fogalmi természetű láncait fordítják át 
a színek és speciálisan kialakított formaviszony
latok keltette légkör — szenzuális minőségük 
szerint a fogalmaknak megfelelni hivatott — 
hangulatába. (Ismétlődő vétkek, A hűség, 
Önzetlenség, Megbocsátás, Elégedettség, Harag, 
A nappal, az álom, az izgalom színkiterjedési 
apropója.) Erős akcentusok, érzéki minőségük
ben megragadó és szokatlanul kevés fogalmi, 
illetve konvencionális megerősítéssel alátámasz
tott tiszta dekorativitás jellemzi ezeket 
a munkákat. Az absztrakció százéves

P O R T R É

értelmét. Minthogy kétségtelenül érzékelhető 
legújabb munkáin valamiféle rejtetten analitikus 
megfontoltság, fegyelmezettebben formáló 
aprómunka, valamint a művészeti környezet 
és a nemzetközi jelentőségű céhes viszonylatok 
felmérésére utaló jelzés is, állítható, hogy 
a változás most bekövetkezett. De milyen 
minőségekkel járt együtt e változás? Amikor 
alapozatlan vastag akvarell papírra az intenzív 
színerővel rendelkező ecoline-nal elhelyezte 
sűrű színformáit, azok nagy tisztaságot sugárzó, 
egyszersmind a természetes vegetáció 
viselkedésmódjait átvevő vizuális sarjadás 
érzetét keltették. Honnan ezek az érzetek?

vagy jelleget „képes” szimulálni), de a Rilke-i 
megfogalmazás szerint a kompozíció kiinduló
pontja. („Puha lépte acéllá tömörül /  s a leg
parányibb körbe fogva jár: /  az erő tánca ez egy 
pont körül,/ melyben egy ájult, nagy akarat 
áll....”) A nagy kiterjedésű szín-ürügyek (apro
pók) szakadatlan mozgásra, egymásba alakulás
ra és különválásra késztetik a határvidékre 
szoruló, körkörösen elhelyezkedő egyéb (színű, 
formájú) plasztikai eseményeket. Talán nem 
annyira nyilvánvaló, de a finoman elbeszélő 
jellegű ornamensekben — mint afféle szakmai 
hommage — feldereng a művészet történetére 
reflektáló „Két négyzet története” is.5

történetének felülvizsgálata, illetve a személyes 
elhivatottság és érzéki-mentális rákészülés 
nyomán válhatott követhető, majd fejleszthető 
iránnyá Győri Márton esetében is a tiszta 
látványban gondolkodás. Keserű Ilona 
mesterként „bevetett” észrevételei bizonnyal 
hatékonyan szolgálják mindmáig az említett 
választásban rejlő további esélyek kibontását. 
Egyszerű, könnyen befogadható „festői fes
tészet” lebeghet a szeme előtt, amit nem 
doktriner elméleti bizonyosságok mentenek 
meg a közömbössé válástól, hanem a még 
működő emberi érzékek megújulásra nagyon 
is rászoruló kapacitásai.3

Az utóbbi négy év nagyerejű és ornamen- 
tális-formai kérdések lehető teljes spektrumú 
kifejtésére irányuló festészete saját megérzése 
szerint mintha a „keresés nélküli 
megelégedettségbe” zárta volna. Személyes 
döntése, ami az esztétikai természetű kifáradás, 
az egyre tartalmatlanabbá váló önreprodukálás 
veszélyét is elhárítani segítette, egy atapvetően 
érzelmi, valamelyest logikai természetű felis
merés volt. Alig hihető, hogy a festészet 
rajongó boldogsággal átélt öröme csak 
élvezetként adott tartalmat napjainak vagy, 
hogy elfelejtette volna megélni „atomokra szed
hető mélységükben” az alakító gesztusok

Mi a jelentősége a revitalizált alak-, forma- és 
színérzék ilyen tömegű felvonulásának? Amelyek 
mögött éppen úgy lapul a legkisebb összefüg
gésekre is érzékenyen figyelő „kutató”, mint az 
esztétikai természetű előítéletekkel másként 
érintett technorealistábanAz, hogy az említett 
fizikai-történeti konstrukció —, az „érzék” maga 
— éppúgy támasztórendszereket vesz igénybe, 
mint a reproduktív fantázia doktriner 
érvényesítése, a véletleneket kiszűrő, vál
tozékonyság helyett a változatlanra összpon
tosító „kutató” esetében is.

Az élet és művészet titokzatos összevegyü- 
lésének szinte súlytalanul költői alakzatokban 
találja meg érvényes mechanikáját a nagyobb 
méretű olajképekben. A megfoghatatlanul diffe
renciálatlan képzetek vizuális átalakítása során 
a változáshoz nagyon is hozzá tartozott a 
felületi, plasztikai érdekességek, a faktúra izgal
mainak az elhagyása. Újabb munkáin a meg
munkálás kalligrafikus izgatottsága helyére az 
egynemű felületkezelés lépett. A keretek 
ezenközben megnövelt méretűvé váltak, a 
„képtest" súlyát ezzel is fokozzák. A „színkiter
jedési apropó” egyébként valóban nem egyéb 
plasztikai ürügynél, amely ugyan rendkívül vál
tozékony, (képenként ezért úgyszólván minden 
lehetséges eseményt, állagot, bekövetkezést

A sokértelmű „Clown” sorozatcím, és a kép
sorozat maga, amely egyszerre A. Watteau, 
Cézanne és Picasso stb. bohócát és a szín
festészet történetének sokszor emlegetett nagy 
korszakait idézi fel, bizonyosan alkalmas az alig 
testi és talányosán erős formai jellegével arra, 
hogy az átélésnek irányt adjon. És ez a 
bizonyos „csepűrágói” szerepkör is figyelemre 
méltó idéződik fel, ha már éppen a művészstá
tusszal kapcsolatos megérzéseket is el lehet 
rejteni a kép jelentésrendszerében. Szépen 
mondja Győri: „...a rózsaszín is lehet drámaian 
férfias, vagy épp nőiesen mély könnycseppfor
ma.” Vagy máshol: „Egyébként különösen izgal
masnak találom a puhaságot, mint fogalmat a 
szín és a kép létrehozása szempontjából, mert 
számomra a szín egy olyan megfoghatatlan 
költői tényezővé vált, melynek elengedhetetlen 
eleme a szétomló, felhősűrűségben gomolygó 
vattakönnyű puhaság, kiterjedésének női szelíd
sége.”6

De hasonló kitárulkozásokról vall a lírai 
című „Sárga kavics tengervirágzásban”, a „Virág 
Matisse-nak”, „Sziromhullás”. „Ketten” című 
festményében két szilárd, mégis selymesen tisz
ta színkiterjedés látható, ahogy Győri szinte val
lomásként is említi, „egymás mellett, szorosan, 
mozdíthatatlan örökszerűségben”. Minden
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bizonnyal azért kérnek bebocsáttatást munkái
ba dekorativitásuk és az élet hús-vér folya
mataival való azonosságuk miatt a növények, 
szép szirmú virágok, hogy a lehetséges ren
dezettségük látszata mögött megbújó bonyolult 
összetételű, de univerzális érvényességű har
móniákra, éppenséggel a valamennyiünk 
számára megtapasztalt valóság töredékeivel 
terelje a figyelmünket. Vagy éppen a költészet 
„életazonos” ihletettségével.

A Kempinski Galéria kiállításán látható 
„színkiterjesztési ürügyek” között jelentősen 
megnövelt felületűek is vannak, amelyeken már 
a teljes vásznat eluralják az elementáris erejű 
színtömegek és inkább csak a képmező szélein 
körkörösen „történnek” más színesemények.
Az absztrakció őskorát megidéző poétikai 
törekvésekben felértékelődnek a munkára fog
ható képzettársítások, amennyiben valamennyi 
képi történésnek esélye támad így „emberi 
meséket” mondani. A kép peremtájain leját
szódó események, az apró, kalligrafikus vonal- 
kák, szétszóródó pöttyök, lendületesen karéjos 
foltok eleven élettel töltik meg a „semmittevő” 
nagy színfelületet, ellenpontozzák azt zajos 
tömegükkel. Érdekes kísérletet, mintegy másod
lagos eredményként értékelhető összefüggést is 
valószínűsít az itt megmutatkozó felfogás, ami 
a New Image alkotóinak gyakorlatában szinte 
rendszerelvűen jelenik meg. Hogy a „késői 
modern kor” vizuális művészeti hagyományaiban 
fellelhető részkérdések integrálhatók, és hogy 
ebben a törekvésben egyenértékűen meghala
dottá azáltal válnak a dekoratív vagy koncep
tuális és minimál tendenciák, hogy akár egy 
festői művön belül is összekapcsolódhatnak. 
Ezek a festmények majdhogynem monokróm 
hatásúak (ekként a minimál kísértése dereng 
bennük), mégis élményközelibbek, 
eseményeikkel leíró értékeket közvetítenek, 
amelyeknek a szenvedélyhez sokkal több közük 
van, mint a hideg fejű számításhoz. „Nem szín
hordozó képek, sokkal inkább képhordozó 
színkiterjedések, melyek lágyságukban, finom 
játékosságukban is másról szólnak, mint a 
primer monokróm festészet.” A mester. Keserű 
Ilona műhelyének légkörében aligha hatnak ide
genül e törekvések és ezek a megfogalmazá
sok. Befejezésként se keressünk általánosabban

érvényes meghatározást, meggondolhatóbb 
gondolatot Győriénél: „Igazi dilemma ez.
A szabadság ösztönös vágya és a rend tanult 
érzete ütközik össze, s talán mindkettőre 
vágyunk más-más pillanatainkban...” ■  1 2 3 4 * 6

1 Győri Márton (Budapest, 1979. január 8.) 1999-2004: 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, festő szak.
1999: Domanovszky-díj; 2001: Gruber Béla-díj; 2001: 
alapító tagja a Kumulusz csoportnak; 2002: Erasmus 
ösztöndíjjal vendéghallgató a nürnbergi Képzőművészeti 
Akadémián; 2003: Raiffeisen Bank karácsonyi díja.
Egyéni kiállítások: 2001. Szünet, Magyar Képzőművészeti 
Egyetem, Soós Nórával közösen • Hajthatatlan, Magyar 
Képzőművészeti Egyetem • Ha az érzékelés ajtói 
megtisztíttatnak, Collegium Budapest • Where are you 
from?, Szombathely, Művészetek háza, Soós Nórával 
közösen, 2003. Vorsicht, bissige Bilderi, NUrnberg 
• Harapós festmények, Budapest, Kávészünet, 2004. 
Atipical, Budapest, Martino Galéria, Soós Nórával 
közösen, 2006. Mestertanítvány -  Végh Andrással, 
Budapest, Újlipótvárosi Galéria, 2007. Színkiterjedési 
apropók, Kempinski Galéria, Budapest.
Csoportos kiállítások: 1998. Csak fekete, Magyar 
Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2000. Geo, 
Budapest, Magyar Állami Földtani Intézet, 2001. Ludwig 
pályázati kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
Barcsay Terem • Kumulusz csoport, Magyar 
Képzőművészeti Egyetem • Lehetetlen, Budapest,
Artpool Galéria • Brit Noah, Magyar Zsidó Múzeum,
2002. Fényelvtan, Budapest, C3 • Art Expo Friss, 
Szentendre. MűvészetMalom • Kettő, Budapest, Goethe 
Intézet, 2003. Follow me, Nürnbergi Akadémia • Portait 
X, Budapest, Goethe Institut, 2004. játék, Budapest, 
Artpool Galéria • Horvát táj, magyar szem, Budapest, 
Martino Galéria • Méretkülönbségek, Budapest, Olof 
Palme Ház , 2005. Aquarellek, Szombathelyi Képtár,
Orbis Pictus, Millenáris Galéria, Éjszakai kihallgatás, 
Kecskeméti Képtár, 2006. Friss színek, Csepeli galéria

2 Hegyi Lóránd pécsi, díszdoktori előadását 2006. március 
14-én az Intenzitás stratégiája (Paradigmaváltás a kortárs 
művészetben) címmel tartotta.

3 Hogy mennyire napirenden lévő kérdést vizsgál Győri, 
mutatja a Vasarely Múzeum 2007. január 26 -  április 30. 
között rendezett Eleven szln/Living colour című 
nemzetközi kiállítása, amit a Nyílt Struktúrák Művészeti 
Egyesület szervezett, joseph Alberstől Wolsky Andrásig 
huszonhat művész munkája és színnel kapcsolatos állás- 
foglalása volt látható a kiállításon.

4 A .technorealizmus" megnevezést alapvetően nem 
művészeti, hanem informatikai, kommunikáció-elméleti 
kontextusban definiálták. Bőséggel találni rokonkifeje
zéseket és alkotókat, akik a digitális világot és annak 
eszközeit tekintik elsődlegesen inspiráló forrásnak 
hagyományos technikákkal elkészített műveikhez.

3 Az orosz El Liszlckij és Kazimir Malevics munkája a Két 
négyzet története. Hat szuprematista kompozíció. 1920.

6 Győri Márton: Beszámoló a 2006-2007. akadémiai év 
I. félévében végzett munkáról. PTE MK Mesteriskola 
adattára.

A XX. Országos Kisplasztikái 
Biennálé
Pécs, Vasarely Múzeum 
2007. március 25 -  április 22.

Igaz, hétköznapon, de legalább másfél órát 
töltöttem a biennálé kiállításán. Ez alatt az 
idő alatt egyetlen látogató nem lépett a 
Vasarely Múzeum épületébe, amely most 
helyet ad a huszadik Országos Kisplasztikái 
Biennálé mintegy kétszáz kiállított alkotásá
nak. Az előállott beszédes csendben szinte 
tolakodó, ha nem nárcisztikus az élőbeszéd: 
a negyven éve induló rendezvényhez jó
magam a harmadiknál kapcsolódtam, hivata
losan a tizennegyediknél szakadtam el tőle, 
azóta igyekszem krónikása lenni és így fenn
tartani a közvetlen és elkötelezett érdekelt
ség látszatát. Vegyül ebbe a látszatba azért 
előítélet is jócskán.

A katalógus előszavát jegyző Fabényi Júlia 
a megnyugtató és elvárt minőségek mellett 
talán joggal utal egy testetlenül jelenvaló 
körülményre, az óvatosságra, ami számára,
— mint másodlagos jelenség — feltétlenül 
kísérője a művészetet Magyarországon ma
napság létrehozó és elfogadó ember reakciói
nak. A zsűri benyomását is összegző tanul
mány szerint nemigen van helye már a kísér
letezésnek, elhalkultak a törekvések, amelyek 
a forma és anyag határait merészen feszeget
nék. Mintha a műfaj elérte volna önnön
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Óvatosan és léptékhelyesen
határait — állítja a műtörténész. Magam ugyan 
nem érzek a biennálé ez évi válogatásában túl
zott félszegséget vagy óvatoskodást, de elis
merem a fenntartás érvényét. Amit a látszatok 
szerint ki kell mondani, azt ki is mondják a 
művészek. Mert kimondhatják. A kizsűrizettek 
munkáit nem ismerjük, meglehet azokban a 
szobrokban is voltak óvatlan, halált megvető 
húzások. Meglehet, hogy ezeket emiatt nem 
látjuk. A „rossz” maga képes egyszerre az 
óvatosság, és az óvatlanság okán is érvényre 
jutni. Minden a kontextusok kérdése lenne?
A szófejtés mágiája hozza talán, hogy nem 
tudván szabadulni az „óvatos” jelzőtől, 
„óvatosság” főnévtől, az idei biennálé szemléje 
közben szakadatlanul és több összefüggésben 
szinte kényszeresen ezekkel vetettem össze 
a művészek itt látható teljesítményeit. 
Felismerhető: időnként tényleg óvatlanul, annak 
a tisztázása nélkül fogalmazunk meg ítéleteket, 
hogy erősen fürkésznénk, mely körülmények is 
hajtanak a bensőnkben lényeginek és megkerül
hetetlennek tetsző kreatív gerjedések korlá
tozására. Akad pedig ilyen. Óvatos, aki 
általában nem kíván semmivel szembefordulni. 
Nem volna mivel szembefordulni? Nincs mit 
demisztifikálni vagy forradalmasítani? Óvatos, 
aki tart egyéni véleményének rendszerbe nem 
illő pozíciójától, és inkább a beilleszkedést, 
a visszatekintő igazodást tartja célszerűbbnek. 
De van közösségi érvényű erkölcsi többlet
értéke ma a megújulásra irányuló 
törekvéseknek? Á piacere, a célok minéműsége 
is érdekes kérdés lehet itt. Ezek között ott a 
jelentéstani világossággal fogalmazott, 
látványosra formált technológiai magabiztosság: 
erre a közönség biztosan rátalál.
De ott van a titokzatos belső logikákból 
táplálkozó utalások homályos rendje is, amely
ben az elmélyedés is, a megfejtéséért folytatott 
keresés is munka. Az újabb konvenciók 
megteremtésének heroikus kihívása, a kor for
mába öntésének — úgy tetszik — elhanyagol
ható jelentőségű késztetése. A szabadidős 
foglalkoztatás helyén és idején, a múzeumban? 
Egy kiállítással, ahol a madár sem jár? Óvatos, 
aki a kis lépések taktikáját választja, óvatos, 
aki a járt utat vonakodva hagyja el. Óvatlan, 
aki mindig ismeretlen pályákon kíván haladni. 
Jogos óvatosságra int a tájékozódás 
szűkössége, az információk elégtelensége, a 
helyzet kevéssé átélhető volta. Óvatosságra int 
a tét nagysága, a kockázat mértéke. De mi 
most itt, ebben az esetben a tét? Mindenkor, 
mindenben tartani valamitől: az óvatosság 
főmotívuma. Metszete a plasztikai művészetek
ben is felfedhetővé tesz egy dinamikus rend

Bencsik István -  Semmi ágán ül szívem, 2005

Varga Zoltán Zsolt -  Férfi és nő III., 2005

szert, amelynek mozgásiránya ténylegesen függ 
ettől a sajnálatosan még mindig használható, 
emocionális és pragmatikus elemeket is tartal
mazó kategóriától.

És mégis úgy tűnik, mindez alig értelmes 
csapásokat biztosít csak a biennálén szereplő 
művészek és műtárgyak értékelésében.
Bevetheti a kritikus a szót, a fogalmat: 
óvatosság, amikor a nyolcvannégy éves Nagy 
Sándor félembernyi (86 cm), de hallgatag 
monumentalitású Fából született (2006) című 
szobrát nézi? Megszámlálhatatlan munkájának 
brutális és méltóságért esedező emberazonos 
keresőformái ötven éve állhatatosan a 
kultúrateremtésre csak részlegesen alkalmas 
akarat bénultságáról „beszélnek”. Mitől óvakod
na? Kérdéseire a modern civilizáció nem ad 
választ. A tehetetlenség, a kialakulás közben 
tetszőleges irányokból és formákban ránktörő, 
emberre veszélyes destrukció érzete ugyanan
nak a benyomásnak az elő(utó)képe, ami a 
globális világ irracionális működésének láttán 
tölt el jó néhányunkat. Munkájának láttán talán 
valóban joggal fogalmazhatunk úgy, hogy a 
magyar művészet tényleg korszerű, csak éppen 
az univerzálisan időszerű viták lefolytatására 
alkalmatlan. Keressünk akkor biennálé terében 
műveket, amelyek hasonló módon a legizga- 
tóbb lételméleti problémákat vizualizálva hatná
nak a nézőre. Van néhány ilyen mű, de kevés. 
És nincs irántuk érdeklődés. Mert a szakmabeli 
látta a kiállított darabokat már korábban, illetve 
a megnyitón. A hagyományos értelemben vett 
dilettante pedig már nem létezik. Én is vártam, 
megszólítottam volna, de nem jött. És miért is 
jött volna?

A művészetek hagyományos értelme ugyanis 
mostanára úgyszólván kimaradt az emberré 
válás társadalmi felelősséggel még követhető 
folyamataiból. Az érték legkülönbözőbb létezési 
módjára történő rávezetés gyakorlata ma már a 
legritkábban családi tréning, de nem is az egyre 
diszfunkcionálisabb iskoláé, még kevésbé a 
társadalomé. A művészetekkel való 
foglalatoskodás eredménye, egyéni hasznossága 
csupán néhány természettudós és megszállott 
pedagógus számára bizonyított. Ami Fülep 
Lajost borzadállyal töltötte el: a kultúra irdat
lanul átalakult, száz évvel ezelőtt még 
meghatározó hányada mára luxus lett. Él vele, 
aki ezt a luxust magának megengedheti. 
Elszakad tőle, akinek szemhatárát az élni, 
éppencsak megélni programjai fátyolozzák.
Aki ezekben a programokban programozottan 
vergődik. A szemünk láttára bontakozik ki újra 
az alap és megérdemelt felépítményének immár 
kozmikus méretekben otromba képe. Egy 
meghaladottnak vélt mechanikus materialista 
világkép hamis fundamentumra fektetett ábrája. 
A nagy óvatoskodásban arcát elveszítő ember, 
a javakat létrehozni, magát a munkában kitel
jesíteni nem képes alkotó, a kompetenciáit 
elveszítő intézmények, értéktudat nélkül 
működtetett jogrendszer, a hazugság és annak 
csereszabatos mutációi adják az alapját annak 
a kulturális mezőnek, ahol a felsoroltak 
tökéletes ellentéte kellene, hogy szerepeljen 
alkotói hitvallásként. Főként az igazság 
keresése és az ehhez mért módszer 
(jellemvonás) mozgatója, az őszinteség. Itt 
persze a szobrászművészettel kapcsolatban az 
egyik legnehezebben bizonyítható princípiumot
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vetjük fel. Aminek tényleges megragadásához a 
művek tárgyi-anyagi és szellemi strukturáltsága 
önmagában elégtelen. Az élet és kultúra, a 
civilizáció keretei és az ember még megfogal
mazható magasabb rendű céljainak 
összevetéséből kerekedhet csak ki valamely 
művészeti állítás őszintesége, az igazság maga. 
Az imént említett óvatosság — ha van ilyen — 
valójában az igazság működésének ezen 
távlatosabb pályáit kerüli meg. És tényleg, a 
legnagyobb képtelenség a biennálé egy-egy 
műves reprezentációja alapján felismerni e 
lényegi princípium helyzetbe kerülését. Inkább 
csak érezni, sejteni lehet, hogy van ilyen esély. 
Az előtérben formák vannak csupán, és annak 
viszonylatai. Hadik Gyula Indián emléke (2006) 
azért emelkedhet ki a maga sematikusnak tet
sző, ámde kopottan romantikus térgeometriájá
val, mert a következetes munkával kitöltött idő
tartam, az alkotó életének ugyancsak ötven esz
tendeje sűrűsödik a maréknyi zikkuratba. Aki 
tud erről az ötven évről, így érti a munkát.
És aki nem? Hasonló összefüggésben válik 
mélyértelmű és vonzó alkotássá az egyébként 
minden esztétikai célú rendezettséget kritikával 
kezelő Gádor Magda Üvöltők (2006) ciklusának 
két darabja. Mert igaz, hogy Balás Eszter szobra 
a maga térbe csavarodó, egyszerre mechaniku
san talajhoz szoruló és egyszerre felemelkedő, 
lírai bronzmeanderével éppoly sajátos látvány, 
meg talány, mint Barabás Márton Zongora
oszlopa (2006), vagy Baráz Tamás a Vll-ek 
királynője (2007) című munkája. De rajtuk 
keresztül eljutni azokhoz a titkos világokhoz, 
ahol mindezek a plasztikai állítások magasabb 
értelmet nyernek, képtelenség. Márpedig az 
említettek egyéni életműveinek menetében 
ez az értelem ott van. Az átlényegülés 
megragadásának a lehetőségét azonban az 
egymáshoz illeszthetetlen munkák szúrós 
magánya többnyire kizárja, annak ellenére, 
hogy a formális logika tagadni kényszeríti ezt 
a bekövetkezést. Alig hihető ugyanis, hogy ami 
a művek mesterhez és az időhöz kötött soroza
tában megvan, az az egyes munkákban ne 
volna meg. És aki most, az itt kiállított szobrá
val kezdi építeni életművét? Az egyelőre ne 
számítson hitelesíthető értékelésre?

Gombos Andrea -  Cím nélkül /-///., 2006 J

Cseh Lili -  Táj-tál, 2006

A válogatás a rendszeralkotás ellenőrizhető 
esélye nélkül egy értékesnek látszó, ámde 
kaotikusán sokérvényű ábrát rajzol fel a mai 
magyar plasztikai művészetről. Ennek az ábrá
nak további ellentmondása, hogy a kiállító 
művészek igen jelentékeny hányadát egyéb 
módon még nem ismerheti a feltételezett 
közönség. A biennálé „életfájának” gyér 
gyökérzete és gyenge törzse hatalmas koronát 
támaszt alá. A résztvevői szerkezet ezért 
alapvetően furcsa. Mintha ennek a mérvadó 
alátámasztás nélküli szerkezetnek éppen a 
fordítottja adhatna éppen reális benyomást a 
valóságos folyamatokról. A kiállítók döntő több
sége tehát most, vagy a közelmúltban pályára 
lépő fiatal művész. Kiállításaik titkos helyeken, 
publikációs kíséret nélkül ugyan megestek, de 
még nem váltak részévé a művészeti konven
ciónak. A biennálé feladata többek között talán 
éppen abban ragadható meg, hogy a legtelje
sebb előítélet-mentességgel kínálja a közösségi 
szereplés számára a múzeum tereit, és, hogy a 
céh formálódásának irányáról tájékoztat. Arról, 
hogy ki mindenki, mi minden van most éppen 
soron. Hogy a kezdetben osztályharcos, majd 
később aszketikus erkölcsi programjaikról le
váló geometrikus, minimalista igazodások orna- 
mensei éppúgy képtelenek önmagukkal szem
ben ironikusak lenni, mint a konceptuális 
komolykodás megkésett dokumentumai. Talán 
Gellér B. István Mennyei surranója (2005) képez 
kivételt ezek sorában. Bőséggel sorolhatnánk 
példákat a posztmodern részlettársítások, ellen
pontos meghökkentések egyébként kivitelezés 
szempontjából hanyagsággal sehol nem vádol
ható mintáira. Ebben a sorban Palatínus Dóra 
Kínai labda (2005) című szobra jelenít meg 
erőteljesen globális vitára serkentő új gondola
tokat. Nem feltétlenül ismerhető fel azonnal, 
de e szobor alkotóját is valóságismerete vezérli. 
Munkájának eredménye erős használati értékű 
„objekt”, amelynek egyetlen „hibája”, hogy ere
detét, célját senki be nem tudja azonosítani. 
Tiszta plasztika, amelyből sugárzik a 
funkcionális titokzatosság. Ezért nézhetjük 
tökéletes fikcióként is e talányos tárgyat, 
amelyet képtelenség visszavezetni célszerű

eszközhasználatunk emlékei közé. Miközben 
súlyos, mozdulatlan, letisztult és egyszerű 
alakzat marad. Avval a misztikus felhanggal, 
amely minden esetben jelzi, hogy alkotójuk 
kezét az egyetemes teremtés titokzatos és 
végtelen természete mozgatja. Világos: a széles 
körben tájékozódó ember élményforrásainak 
nincs privilegizált zónája, a tapasztalat 
munkaként, játékként, eszközként akár egyide
jűleg is létrejöhet. Akár a kínai üzletek 
játékaiból is „kiszervezhet” kompozíciókat. 
Kedvesen egyszerű műve a megmagyarázhatat
lan funkciójú és működésű „új technológiákra” 
utal, amit mintha egy, a miénknél célszerűbben 
működő és eljárásaiban gondosabb, időállóbb, 
precízebb civilizáció „dobott volna fel”. Az a 
benyomásunk, hogy kozmikus üzeneteket is tar
talmaz. Pedig nincs csoda. A cukrosszirup színű 
műgumi labdák vásári giccsvilága, tökéletes 
haszontalanságuk, szomorú olcsóságuk, rom- 
lékonyságuk, szaguk kihívóan alkalmas arra, 
hogy egy speciális történeti korszak és kultúra 
kérlelhetetlen pontosságú jelképévé váljanak. 
Hogy helyet követeljenek maguknak az évezre
des állékonyságé és erőt sugárzó történeti 
monumentumok között. Az emberiség jelenkorá
nak finoman nekrologikus, finoman ironikus 
szemléjéből korszakos jelentőségű műalkotások 
jöttek így létre. A 2005-ös Kisplasztikái 
Biennálén is a főhelyre rendezték munkáját, 
jelezve már akkor is, hogy a Bencsik tanítvány 
Palatínus a korszakot foglalkoztató leglényege
sebb kérdésekben is le tudja folytatni a vitát. 
Nagyon igaztalanok lennénk, ha nem emleget
nénk fel azokat az energikusan szép és gondo
latgazdag kézműves munkákat, amelyeket 
Lugossy Mária, Varga Zoltán Zsolt, Komlovszky 
Szvet Tamás, Józsa Bálint, Illa Gábor, Heritesz 
Gábor készítettek. Detkovics Anikó Látomása 
(2007) és Gombos Andrea Cím nélkül /—///. (2006) 
sorozata a legígéretesebb pályakezdők munká
jaként maradt meg az emlékezetünkben.

A biennálé első díját Bencsik István nyerte 
el kőszobraival. A második díjat Raatzsch Jenő 
André festett, varrott alumínium és rézlemez 
munkáinak ítélte a zsűri. A megosztott har
madik díjat Drabik István, valamint Lengyel 
Péter kapta Büszt című, 2006-os hegesztett 
acélszobráért, illetve a 7. nap című kőből, acél
ból elektronikából szerkesztett kompozíciójáért 
(2007). ■
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„Mit látsz Laca? 
Egy nagy segget látok!” 

A. E. Bizottság

Harmadik alkalommal adott otthont Pécs a 
Kamera Hungária Televíziós Műsorfesztiválnak, 
immár a szervezők, s a résztvevők is tudták, mi 
hány lépés a városban, kinek mire lehet szük
sége. Illetve úgy látszott, mindenki tudja a dol
gát. A sajtótájékoztatón kapott adatdömping -  
532 pályaművet neveztek be a fesztiválra, 
összesen 19 719 perc hosszúságban, a 13 
versenykategóriában végül 4250 percben, 104 
mű versenyzett a díjakért (igaz, legtöbbször alig 
pár ember nézte a Camera Hungária alatt a 
vetítéseket). A fesztivál mind a szakmai, mind 
a legszéleseb értelemben vett közönséget is 
megszólítani igyekezett: vetítések, beszél
getések, és a szórakoztató programok 
tömegéből válogatni is tehetett. Az olajozott 
működés ellenére elszomorító ellentmondások 
ülték meg az egész fesztivált.

Széchenyi tér: crossover

A Szentháromság szobor Mecsek felőli oldalán 
mobil melegjégpályát állítottak fel. Fakutya, 
botladozó, eső-kelő gyerekek, s a kiírás szerint 
aktuális sztárok is előfordultak a melegjégen 
(akiket vagy nem ismertem fel, vagy nem a 
megfelelő időpontban nézegettem a felfújható 
birodalmat).

A tér aljában a koncertpódiumon a Pannon 
Filharmonikusok 2010 Pécs Európa Kulturális 
Fővárosa big bánd, basszusgitár, dobos és 
vonós kiegészítéssel Bókay Zoltán hangszere
lésében Televíziós főcímslágerekkel szórakoztat
ta a nagyérdeműt. Cicavízió, Tenkes kapitánya, 
Barátok közt... A hang kép nélkül is megadta az 
aha-élményt. Vagy nevezzük ezt show-transzfor- 
mációnak? Alkalmazott művészetnek? Az enter- 
taiment-habitus a klasszikus zenei tradíciót 
folyamatos reinkarnációra készteti, és mondjuk, 
ha nem 60 millió forint tett volna a Camera 
Hungária költségvetése, hanem több, ugyanezt 
Vanessa Mae is előadhatta volna. Nem tudom, 
hogy az ilyen transzformációra vállalkozó 
Pannon Filharmonikusok koncertjei látogatot- 
tabbak lesznek-e ezáltal, de az elit- és a pop
kultúra közötti szűk résen/tág völgy(?)-ön 
átkeltükben médiaképességük jelentősen 
növekedett.

Megdöbbentő látványt nyújtott még a 
fesztivál szombati napján két valamikori 
megasztáros — egykori kereskedelmi televízió
ban futó énekverseny — leányzó (Oláh Ibolya, 
Tóth Vera), zenekar nélkül, egy szál mikrofon 
mögött állva dalolásztak. Nem acapella, hanem 
karaoke koncertet adva (ami mondjuk 
Békáspusztán, egy építőtáborban nívós 
szórakoztatásnak tűnne kukoricacímerezés 
után). Feltehetően ez többszörös létkényszer 
eredménye: a fesztivált korlátozott anyagi 
lehetőségei, és az előadók furcsán megkötött 
szerződései összeadódva alakították át a tehet
ségeket reklámfelületté a nagyérdemű 
„tévénézők” előtt a pécsi főtéren.

Művészetek Háza — önfelfejtés

Élesen elkülönült a szakmai programok látoga
tottsága a szórakoztató programokétól. 
Paradoxon, hogy tévéműsorokat élőben kísérel
tek meg „előadni”, de a vetített képes kultúra 
szem és az agy átprogramozása oly mértékben 
lezajlott, hogy az élő műfaj okozta sutaságok 
kevéssé szerethetővé, sőt unalmassá tették a 
műsorokat, illetve ha felvétel is készült róla, a 
működő kamera oly mértékben tett féket a 
tévében beszélő fejként létező, de ott és akkor 
eleven médiaszemélyiségeknek (mogul) tűnő 
emberek nyelvére (Vitray Tamás, Szinetár 
Miklós, Kepes András, Baló György stb.), hogy 
azt körülményes körülírás helyett egyszerűen 
csak a parasztvakítás fogalmával tudom jelezni. 
Mert a nosztalgia és sztorizás élénk csevegés 
közepette, némi kekeckedéssel vegyítve, 
megvágva, archív felvételekkel dúsítva egészen 
más dimenzióba emeli majd a Kultúrház 
showját, amely az 50 év televíziózás fedőnevet 
viselte. A körülbelül másfél órás kellemes 
nevetgéléssel, néhány jópofasággal tarkított 
időt az emelte ki a többi közül (azon túl, hogy 
Erdős Gábor, a Kultúrház szerkesztője folyama
tosan pontatlanul kérdezett), hogy mihelyst 
lejárt az adásidő, következett egy olyan 10 
perc, amely tényleg a televíziózás jelenlegi 
problémáiról szólt. Nem a pénzhiányról, a digi
tális átállásról, nem a melodramatikus nosztal
giáról, nem a bulvármédia „sztárkultuszáról”. 
Hanem, hogy mi lehet a dolga a közszolgálati- 
ságnak. Érdekes, úgy tűnt, az is tudja, aki 
csinálja, hogy nem jó, amit csinál (mégsem áll 
fel, hanem teszi a dolgát tovább). De egy másik 
beszélgetésen — HorvátJános, Wisinger István

Nagy György kérdéseire válaszolva, s Babiczky 
László megjegyzéseivel kiegészítve a Magyar 
Televízió 1957-2007 közötti történetéről — 
végül is ugyanide futott ki (csak ők már tanítják 
a televíziózást, nem csinálják). Hogy átpolitizál
tak a médiumok. Túl sok bennük a politika.
Nem értékközvetítés történik. A kultúra 
(„magaskultúra”, művészet, színház, irodalom, 
tévéjáték és még a gyerekműfajok is) a peri
fériára szorult.

Haszonélvezeti jog

A nézés és a látás közé beiktatott „raszter” — 
jelen esetben a televízió — kitakar bizonyos 
dolgokat a valóságból, bizonyos dolgokat 
ormótlan méretűre nagyít, eltorzít, vagy 
kiszínez. A mai televíziózás arra szoktatta rá 
a nézőjét, hogy valami folyamatosan történjék 
előtte (igaz, főleg a meseéhség miatt nézünk 
tévét), akció legyen, vágás, villódzás, vizuális 
effektusok, szex, poénok, alákevert nevetések, 
jelre érkező vastaps. Az egyre gyorsuló informá- 
ciódömping a felszínességet erősíti. Szabatosan 
kifejtett gondolatok helyett tőmondatos poli
tikai üzenetek, oknyomozó újságírás helyett 
„kis színesek”, és a távirányítón gombnyomásra 
érkező talk show, kvíz, szappanopera, bulvár
híradók mögött nem lehet meglátni azt, amit 
banálisán valóságosnak nevezünk (közhely, de 
aki/ami nem látszik a képernyőn, az nem 
„létezik”). Ami több tucat csatornán szörfölés 
eredményeképp megszülethet, az egy mozaik 
a nézők fejében, ám abból nem derülhet ki az 
események mozgatórugója, mert arról szó sem 
esett. Minden azért történik, hogy a néző felejt
sen, élvezzen és fogyasszon. Ennek a felejtős 
médiakultúrának a haszonélvezői a politikusok 
a reklámozók (termelők) és akik működtetik 
(médiaipar). Mára elérték, hogy a média fősod
rában félemlékek, félműveltség és elmosódott 
képzetek keveregjenek pletykaszinten. Mégis, 
ahogy Szőke András és Badár Sándor „benne 
van a tévében”, éppen egy cég reklám
színészeinek adták el magukat, annyira ki is 
lógnak belőle. Elnéztem őket az Uránia mozi 
színpadán, a Stand up comedy (egy ember áll 
a színpadon és beszél) közben a médiacirkusz 
felhajtását nem éreztem. Nem tűntek a nagy 
fogyasztói lánc (reklámokkal és selejtes hírekkel 
megszakított szórakoztatás -  televízió -  néző 
szentháromság) részének. Ironikus, önironkus, 
abszurd humoruk személyes jelenlétükkel 
valóságos határszituációt eredményezett. Nem 
csak azért, mert fél órákat volt képes szövegel
ni valaki egy jól megtermett, de évtizedekkel 
ezelőtt elhalálozott kandisznóról, hanem mert 
nem azt a közhelyszerű, virtuálisan felnagyított, 
színezett, művi világot kapta az a párszáz néző, 
nem a gagyit, vásárit, nem az esténként szoká
sos médiaetetés folyt, nem is kényszer
művelődés, vagy köldöknéző semmit mondás... 
Hanem a valóságos, megélhető személyes 
szórakoztatás. És a szlogen jelen esetben 
tényleg igaz: csak ott, csak akkor és csak 
nekünk. ■
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Látni vagy látszani?
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Nagyszebeni Állami Filharmonikusok
hangversenye
PTE ÁOK aula
2007. március 29.

A festői Románia
Komolyan gondolkodóba eshetett, aki figyelme
sen átnézte a PTE Szigeti úti aulájában kézhez 
kapott szórólapot a március 29-i koncert előtt. 
KÖNYVEK -  A festői Románia — olvasható 
legfelül. Talán valami útikönyvről lenne szó? 
Persze tisztában lévén az idei évad programjá
nak mottójával, ezzel kapcsolatos tapaszta
lataink birtokában legfeljebb remélhetjük, hogy 
jövőre senki nem próbál a gombhoz kabátot 
keresve mindenáron tematizálni, ha már a 
zenetörténet alakítói a kereszténység alapvető 
témáit leszámítva úgyszólván semmilyen tárgy
körben nem komponáltak egy teljes bérleti 
program kitöltéséhez elegendő szimfonikus 
zenekari művet. Persze, eleinknek a legutóbbi 
időkig volt szerencséjük egy nem marketingesek 
által működtetett világban élni: az eladhatóság 
helyén még a minőség állt fogalomrendszerük
ben. De filozofálás helyett tekintsünk ismét 
a szórólapra! Európa Kulturális Fővárosainak 
Szimfonikus Zenekarai Sorozat (sic!) — tehát a 
mi „Könyvek” sorozatunk (benne az útikönyv
vel) egy másik sorozatba fonódik, nyilván elég 
tekintélyesbe, ha csupa nagybetűvel kell írnunk 
a címét, még magát a Sorozat szót is, vagy 
talán épp ezt a legnagyobb betűkkel! Hiába, 
a sorozatok világát éljük: sorozatgyilkosok, 
szappanoperák, telefonos vetélkedők, pont
gyűjtési akciók. Egy művészi tett akkor igazán 
érdekes, ha nem csak úgy, egyszerűen létrejön, 
hanem valamilyen sorozat részeként kap nyil
vánosságot — de még jobb, ha egyszerre több 
lógóval is fel lehet címkézni. Eszembe jut egy 
vidéki városban szerzett tapasztalatom, amikor 
is ugyanazok az énekesek az egybeesést gon
dosan kerülő próbarendben más-más név alatt 
működő kórusok tagjaiként gazdagították a 
hazai zenekultúrát, habár történetesen ugyan
azon karvezető keze alatt. Innen aztán egészen 
destruktív irányt vesznek gondolataim, egy 
olyasféle fesztivált vizionálva, amely valamennyi 
ma létező budapesti szimfonikus zenekart 
egyidejűleg szólítja pódiumra, ezzel természete
sen teljes működésképtelenségbe taszítva 
legtöbbjüket...

Ugyanakkor a szórólapon felvillantott 
nagyívű terv — európai szimfonikus zenekarok 
Pécsett eleddig soha nem látott jövés-menése 
a közeljövőben — igencsak felvillanyozó. 
Felvillanyozó még akkor is, ha maga a szóban 
forgó koncert, a Nagyszebeni Állami 
Filharmonikusok vendégszereplése kevéssé 
bizonyult delejező hatásúnak. Egy kétségtelenül 
sokat próbált, hosszú múltra tekintő, rutinos 
együttest hallottunk, amely azonban egyéni 
arcéléről nem adott képet, karakteres emlékeket 
alig-alig hagyott maga után. Amennyire a 
zenekar belső viszonyait egyetlen este alapján 
meg lehet ítélni, a vonóskar valamivel előbbre 
tart Nagyszebenben, mint az ügyetlenkedő, 
határozatlan, transzparens hangzást ritkán 
produkáló fúvósok. A koncert alaphangulatát 
azonban nem is ők, hanem aznapi dirigensük 
(korábban jó másfél évtizeden át zeneigaz
gatójuk), Petre Sbarcea adta meg. Az ősz 
karnagy szórólapon felsorolt szakmai sikereit
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eszemben sincs megkérdőjelezni, és sietve 
leszögezem, hogy az ő habitusa soha, semmi
lyen körülmények között nem okozhat olyasféle 
károkat, amilyeneket napjaink számos ifjabb, 
végletekig magabiztos önjelölt sztárja a magas
kultúra kevéske megmaradt levegőjét elszívó 
létével, tömegízlést meglovagoló erőszakos
ságával folyamatosan okoz. De... azt azért nem 
hallgathatom el, hogy az impulzivitásnak létezik 
valamiféle minimuma, amit bármely pódiumra 
lépő — vagy akárcsak betanító munkát végző 
— karmestertől elvárhatunk annak érdekében, 
hogy a megszülető zene több lehessen puszta 
akusztikai jelenségsorozatnál, hogy a zenekar 
zenészei vezetve érezzék magukat, és egyfajta 
magasabb célrendszerbe illeszthessék 
tevékenységük pillanatait. Ezen az estén ez a 
minimum olykor hosszú perceken át nem tel
jesült, ilyenkor a karmester, a zenekar és a 
közönség kontaktusa pusztán helyszín- és idő
beli egybeesésre korlátozódott.

E hiátus a záró műsorszámban, Mozart 
K. 550-es nagy g-moll szimfóniájában kifejezet
ten bántó volt. Ha valaki annyiféle zseniátis, jó 
vagy irritáló felvétel, annyi stílustörténeti és 
elméleti analízis után műsorára tűzi e szim
fóniát, kutyakötelessége lenne maximális gon
dossággal, alapossággal felépíteni interpretá
cióját, nem pedig hányaveti módon, közhelyek 
és esetlegességek tömkelegével megúszni 
próbálni a dolgot! A nyitótétel alapritmusának 
értelmezetlensége, a súlyrend koncepciójának 
hiánya, az anyag természetével ellenkezően 
vontatott lassú, a drabálisan szétkalapált 
menüett, és persze az eljátszatlanságokat hal
mozó hadarás a zárótételben számomra 
budapesti második vonalba tartozó zenekarok 
hetvenes évekbeli produkcióinak auráját idézte, 
nem keltvén bennem semmiféle nosztalgikus 
sóvárgást.

Ha valakiben netán felmerül, hogy mi köze 
is van a Mozart-szimfóniának a festői 
Romániához, azt megnyugtathatom: legalább 
annyi, mint a programba vett két másik műnek, 
Mendelssohn Hebridák-nyitányának, valamint 
Elgar Csellóversenyének. Bár nem vitás, hogy 
a Mendelssohnt ihlető Skócia is roppant festői 
tájakkal ékes, Elgar pedig a festői Skóciával 
szomszédos Anglia szülötte. S ha már itt tar
tunk, Mozart a török-tárgyú Szöktetéssel 
jelképesen ellátogatott a keleti egzotikum akko
riban kurrens területére, márpedig Bécstől 
Románia is keleti irányban található. Ne fesze
gessük hát a sorozatalkotás magasabb szem
pontjait, ne keressünk a kákán is csomót, 
inkább örvendjünk, hogy a festői Románia 
képviseletében azért egy ötperces Enescu- 
részlet valóban elhangzott: a Preludiu la 
unison! A törököknek például nincs Enescu- 
nagyságrendű szerzőjük, mégis máig tisztán 
emlékszem a két szezonnal korábbi nagyszerű 
török koncertre, és erősen kétlem, hogy hason
lóan izgalmas programot ne lehetett volna 
összeállítani a Románia területén élő (valaha 
élt) zeneszerzők munkáiból, de ez a helyzet 
most már jóvátehetetlenül kimaradt.

Hogy nem csupán hiányérzettel, hanem szép 
emlékekkel is távoztunk aznap, abban döntő 
szerepe volt az Elgar-koncert szólistájának. Olga 
Bianca Manescu beugrással lépett pódiumra, 
és 24 éves fejével pillanatokon belül magától 
értődő természetességgel szállt szembe öreg- 
uras-lötyögős kíséretével, nem tűrve, hogy a 
zene megalkuváshalmaz vagy látszattevékeny
ség maradjon. Igaz, hangja -  főként az alsó 
tartományban — nem volt eléggé átütő, olykor 
be-bereccsent a hangszer. Produkciójának 
domináns eleme mégsem ez volt, inkább áradó 
muzikalitása, technikai felkészültsége, tónu
sainak gazdag változatossága. A cselló-idiómá
nak gyerekkoromtól rajongója lévén igen 
érzékenyen érint a rossz csellózás mindkét 
alapesete. Az egyik, amikor a belső tűz, a 
kitárulkozás képessége hiányzik valakiből: 
sok hangszer elvisel némi zárkózottságot és 
halvérűséget, a cselló végképp nem! A másik 
talán még ennél is rosszabb: a differenciálatlan 
dagasztás, a válogatás nélkül, stílusokon és 
helyzeteken átgázolva mindent dúsan megvib- 
rálás, az egyféle „szép hang” téveszméjében 
létezés, röviden: az unintelligensen ömlengő 
csellózás. Nos, Manescu ízlése és zeneisége 
pontosan kijelöli a két véglet közötti területet, 
és elvben hivatott rá, hogy idővel egyre telje
sebben birtokába vegye. Az érdeklődő pécsiek 
időnként lehetőséget kapnak rá, hogy az ifjú 
Várdai István révén mintát vehessenek a csel
lózás világra szóló lehetőségeiből. A fenomén 
azonban nem lehet minta a középszer számára 
— erre valahány évtizedenként születik egy-egy 
jelölt. Manescu nagyságrendje képviseli a 
lehetőséget a zene magaslatainak nagy tehet
séggel, céltudatos munkával való 
meghódítására. Egy szűkebb vagy tágabb 
közösség zenekultúráját az ilyen személyiségek 
léte vagy hiánya determinálja. ■

G Ö N C Z Y  L Á S Z L Ó
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J. S. Bach: János-passió
Pécs, Pius templom G Ö N C Z Y  L Á S Z L Ó
2007. április 3.

Nagyhét -  János-passióval
A mai ember számára különleges élmény, ha 
a zene nagyritkán a maga valódi helyén szólal 
meg: nem az Harnoncourt által leírt rezervátum
ban, nem is a fül rágógumijaként, hanem 
életünk szerves részét képezve, lényünk 
spirituális részének létéről hírt adva. Ez csak 
részben építészeti környezet kérdése: ha kizár
juk a liftzene gyűjtőfogalmába tartozó eseteket 
a mobil-csengőhangoktól a bevásárlóközpon
tokon át a kereskedelmi média zajszennyezé
séig, még mindig elég széles spektruma marad 
a találkozási alkalmaknak, amelyek legalább 
elvben lehetőséget kínálnak a zene valódi 
értékeinek újjáteremtésére. Csakhogy ehhez 
művész is, megfelelő közönség is szükségel
tetik.

Április 3-án a Pius templomban ilyen 
találkozásra került sor Bach jános-passiójának 
megszólaltatása kapcsán. A templomi környezet 
most távolról sem csak szimbolikus jelentő
séggel bírt: a megjelenítés aktusa a maga hite
les közegében és hiteles módon ment végbe. 
Ehhez — az evangéliumi szövegen, Bach 
zenéjén és mélységes hitén túl — mindenek
előtt a megjelenítés küldetésével járó szellemi 
igényeket teljesen átérző irányítóra, vagy 
inkább: közvetítőre volt szükség. E közvetítő 
Kamp Salamon személyében adatott meg 
nekünk. Ő az, akiben kicsírázott a késztetés, 
hogy a PTE Művészeti Kar meghatározó szemé
lyiségeként megszervezze, betanítsa és 
elvezényelje a zenetörténet legnagyobb alkotá
sainak egyikét. Ehhez rendelkezésére állt a 
Pécsi Egyetemi Kórus, a PTE Művészeti Kar 
Zenekara, és azok a kollégák — a teljesség 
igénye nélkül, reprezentatív példaként: Bánfalvi 
Béla vagy Gyöngyösi Zoltán nagyságrendű 
muzsikusok! —, akik felvállalták, hogy 
tanítványaik körében, a zenekar tagjaiként 
veszik ki részüket a feladatból. Ha nem épp e 
műről, s a nagyhét szelleméről lenne szó, akkor 
is katartikusnak ítélném a szituációt: mintha 
csak a francia forradalom elsöpörte aranykor 
mester-tanítvány viszonya éledt volna újjá a 
zenekarban. Mert nincs az a retorika, nincs az 
a pedagógia, amely meggyőzőbben állítaná az 
alázat, a művészi felelősség, a fegyelem fogal
mait a tanítványok elé, mint az egy körben 
muzsikálás, a közös kiválasztottság személyes 
tapasztalata. És ez a zenekar a hivatásosoknál 
zaklatottabb munkakörülmények, a részleges 
próbák, az utolsó pillanatban összeálló hangzás 
ellenére végül jobb volt, mint bármelyik, ame
lyet ebben a szerepkörben itt, a városban az 
utóbbi két évtizedben hallottam. Jobb volt, mert 
munkáját a világosan megrajzolt célok szolgála
tába állíthatta, jobb volt, mert minden tagja 
számára elemi szükségletté vált, hogy önmagát, 
pillanatnyi maximumát adja a közös produkció
ba, jobb volt, mert a legmagasabb renden 
iskolateremtő személyiségek formálták olyanná, 
amilyen itt és most lehetett, konzekvensen 
végigvitt döntésekkel hangokról, időről, a zene 
lehetséges szerepéről az életünkben. Ugyanez 
áll a csodálatos hajlékonysággal énekelt, puha 
és kiegyenlített hangzású kórusra, azzal a

különbséggel, hogy itt már a középtávú 
építkezés lehetőségei is tükröződtek, annak 
bizonyságával, hogy ez a kórus évek óta jó 
irányban és következetesen halad a neki ren
delt úton. S végül mint meghatározó feltételt 
kel! említenem az énekes szólisták munkáját, 
kvalitásait. Zádori Mária hihetetlen stílusbeli 
jártasságát és átszellemített, ennélfogva 
fényéből az idő haladtával mit sem vesztő 
hangadottságát. SchöckAtala először talán 
zavarba ejtő, kontratenoros színezetű altját, 
melyet azonban az Es ist vollbracht perceire 
nagyon megszerettünk. Megyesi Zoltán példát
lanul tehetségesen megformált evangélistáját a 
maga puha, mégis erőteljes és nagy teherbírású 
tenorjával. Kovács István Jézus szólamához 
méltó, melegséget, igaz emberséget árasztó 
orgánumát. S a Moldvay József helyett beugró 
Bognár Szabolcs elfogódottságot nem, fegyel
met és figyelmet annál inkább mutató magabiz
tos helytállását.

Zádori Mária

De még egyszer te kell írnom: ez a produkció 
egy pillanatig sem róluk szólt, nem a művészi 
siker körül forgott, hanem Jézus 
szenvedéstörténetéről, s hogy ezt el tudta érni, 
— csak látszólag paradox módon — épp ezáltal 
tekinthető maradéktalan sikernek. Kamp 
Salamon oly bensőséges kapcsolatban áll e 
zenével, amely kizárólag az e zene által 
közvetített szellemi értékekhez kötődve épít
hető ki. Érti a zenei események minden rejtett 
jelentését és implikációját, van ideje átérezni, 
végiggondolni a dráma mozzanatait, mégis 
lendületesen halad a tetőpont felé, ugyanakkor 
van türelme másfél órás léptékben építkezni, 
bizonyos erőket csakis a legindokoltabb pon
tokon mozgósítani. A korálok formálásmódja 
több hét távlatából is megindító.

Soha nem voltam még koncerten, ahol az 
utolsó hangok lecsengését ilyen végtelen, tar
talmas csend követte volna, mielőtt a véget 
érni nem akaró taps elborítja a teret. Igaz: ez 
az esemény nem is hangverseny volt, valami 
jóval több annál. Hamvas Béla fogalmait nagy 
tisztelettel kölcsön véve: alighanem voltak a 
templomban néhányan, akik a kinti létzavaro
dottságból beesve első lépéseiket itt tették 
meg önnön eszmélkedő énjük felfedezésére. ■

[
A Pécsi Egyetemi Kórus és a PTE 
Művészeti Kar Zenekara. 
Karmester: Kamp Salamon.

[
Passió szólisták: Megyesi Zoltán tenor, 
Zádori Mária szoprán, Schöck Atala alt, 
Bognár Szabolcs basszus, Kovács 
István basszus

]
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Szemle
Nagygörbő és a szél’

„Ha a helyi, mikroszkopikus kutatások tágabb 
érvényessége attól a feltételezéstől függene, 

hogy a kicsiben a nagyot ragadják meg, akkor 
nem is lenne semmilyen érvényük. De persze 

nem ettől függ. A kutatás helyszíne nem azonos 
a kutatás tárgyával. ” 

Clifford Geertz

Nagygörbő és a művészet (nem Nagygörbő 
művészete, vagy Nagygörbő a művészetben), 
mint két távoliként egymásra vonatkoztatott 
entitás jelöli ki azt a nagyon tág teoretikus 
teret, melyben lokális és univerzális, egyedi és 
általános, a társadalomtudományi-antropológiai 
megismerés és a művészi invenció kettőssé
gében vetnek egy futó pillantást egymásra a 
kiállítás terében. A pillanatnyiság meghatározó. 
Ez jelenik meg egyenként fényképekkel, 
filmekkel dokumentálva a kiállított installációs 
művek ötletszerű, konceptuális karakterében 
éppúgy, ahogy a projekt egészében. Az ideigle
nesen rögzített ötlet részleteiben és egészében 
maga a mű. A kiállítás ötlete (a „concept art” 
jegyében) maga a kiállítás. Ezért itt a koncepció 
és a megvalósítás reflektált összefüggése a 
kurátor, Szíjártó Zsolt és munkatársai jelentő
ségét — erős hangsúllyal, a kurátor státuszára 
napjainkban jellemző módon — a kiállító 
művészek, Herczig Zsófia, Horváth Csaba,
Horváth Erzsébet és Szabó Marianna mellé 
helyezi, miként a társadalomtudományi inspirá- 
ciójú szöveges kommentárokat a művek egyen
rangú kiegészítőjeként a művek mellé.’ Mert a 
Nagygörbőre, mint véletlenszerűen kiemelt apró
falvas területek egyikére vonatkozó szociológiai
antropológiai kutatás tényanyaga nem ürügye,

hanem alkalma a létrejött műalkotásoknak, 
melyek véletlenekkel játszó eseménye sem 
illusztrációja a tudományos leírásnak, hanem 
egy pillanatnyi találkozás tanulságos reprezen
tációja. Egy társalgás esélye.

Nagygörbő és a művészet (sajátos „fakultá
sok vitájaként”, vagy inkább párbeszédeként 
felidézett) intézményes összefüggését a PTE 
Bölcsészettudományi Kar Kommunikációs 
Tanszékének, valamint a Művészeti Kar DLA- 
képzésének közös kutatószemináriuma 
teremtette meg. Szíjártó Zsolt szinopszisa 
alapján a „képzőművész hallgatók (festők, 
szobrászok, keramikusok) azt a feladatot kap
ták, hogy a társadalomtudományos kutatás 
egyik meglehetős részletességgel vizsgált 
területén — a zalaszentgróti kistérség 
településén, Nagygörbőn — önálló munkákkal, 
saját maguk által választott eszközökkel reflek
táljanak a földrajzi-kulturális tér jellegzetes 
folyamataira, történéseire. Mindehhez előzete
sen rendelkezésükre állt a társadalomtudomá
nyos kutatás során összegyűlt empirikus 
adathalmaz, valamint segítségükre voltak a 
kutatás másfél éve alatt kialakult személyi
intézményes kapcsolatok. A rövid szakirodalmi 
felkészülés után 2006. október végén lezajlott 
bő egyhetes terepgyakorlat során a projektben 
résztvevő négy DLA-hallgató összesen 5 instal- 
láció/akciót hozott létre. (Ezzel párhuzamosan 
zömében kommunikációs hallgatók egy filmet is 
forgattak ugyanezen a területen.) Az installá- 
ciók/akciók mindegyike szorosabban vagy 
tágabban kapcsolódott az adott helyhez. Mind 
az előkészítő munkálatokat, mind a művek 
sorsát fényképek, illetőleg mozgóképek segít
ségével részletesen dokumentálták, s e doku
mentumok képezik a kiállítás anyagát.”

Nagygörbő és a művészet viszonya a 
kiállítás bevezető termébe lépve, a projektet 
ismertető kifüggesztett szöveges kommentár 
mellett falra vetített, montázsszerűen egymásba 
kapcsolódó filmtöredékek kvázi-művészi gesz
tusában körvonalazódik. A falu életéből kiszakí
tott mozgás-fragmentumok — Németh 
Annamária munkája — családi privátfilmek 
részleteinek véletlen, utólagosan be(le)látható 
műalkotásszerűségét idézik, mely a hétköznapit 
látszatra eloldozza a mindennapok monoton 
kontinuitásától. Ez részben minden nagygörbői 
amatőr film (és filmkészítő) lehetőségét sugallja 
a művészetre, ugyanakkor a művészet lehető
ségét is Nagybörgőre, mint témára. A 
nagyterembe lépve láthatjuk a tulajdonképpeni 
műalkotásokat. Szabó Marianna Palackpostája 
apró üvegcsék elhelyezését dokumentálja 
fényképekkel. Az üvegcsékben a falu lakói által 
leírt személyes emlékek kis papírokon, melyek 
a hozzájuk kapcsolódó helyszíneken lettek elás
va. A felülnézeti (térképen is megjelenített 
emlékezetleltár az osztályozás és archiválás
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révén az emlékezés kultúrájának kronotoposzát 
hozza létre Nagygörbőként. Ahogy Walter 
Benjámin játszott el egykor élete térképre 
vetítésének ötletével, melyen a fontosabb 
találkozások és események helyszínei jelölték 
a csomópontokat, úgy itt a falu térképére 
vetülő helyi emlékezet rajzolja meg a fiktív 
tájékozódási pontokat. Minden üvegcse 
topográfiai helyén az emlékezet egy-egy 
útvesztőre nyíló kapuját találjuk, ahol az 
eltévedés tanácstalansága maga válik 
művészivé. Horváth Erzsébet installációs 
munkájában a kék nejlon csíkok a Kovácsi-hegy 
fáin így lesznek egykori útjelzőkből, 
funkciójukat vesztve, puszta emlékjelek, aztán 
egy műalkotás elemei. Hangzás és mozgás, 
ahogy a szél fújja a műanyag szalagokat, ellen
pontoz, majd belesimul a természet hangjaiba 
és mozgásába, csend és mozdulatlanság natu
ralizmusát kifejezve. Természeti és művi, 
organikus és szintetikus most éppen nagygör- 
bői feszültsége és megbékülő nyugalma emeli 
túl a falut önmagán. S ugyanezt az oppozíciót 
láthatjuk Hercig Zsófia csendéletfotóin is.
A tárgycsoportok (almák, cipők, tűzifák) 
leltárképein a művi-geometrikus szerkezet fogja 
át időlegesen az organikus rendezetlenséget, 
hogy később, a természet romboló hatásának 
kitéve maga is részévé váljon annak, amit 
átfog. A rendezés-elöregedés folyamatának 
megfordításaként a folyamatról készített 
fényképek egy múzeumi tárlóra utaló 
szekrénykében is megjelennek. Mindennek 
látványát — az egyetemesbe emelés metaforá
jaként — a szél hangjai kísérik, mely Horváth 
Erzsébet műanyag szalagjait is meglengeti, 
Horváth Csaba „641,5 méter csendjénél” viszont 
a legfőbb formaalkotó elemként hallatszik 
a teremben. Egy ferdén beállított léckeretre 
párhuzamosan felfeszített magnószalagok 
eolhárfa hangjait halljuk, mögötte pedig az 
ajtónyíláson át, egy elhagyott, romokban álló 
nagygörbői présház reluxás ajtajának vászonra 
vetített, színesen mozgó fénycsíkjait láthatjuk.
A magnószalagok és a reluxa itt is funkciót- 
lanná válásuk, elöregedésük következtében 
lesznek művészivé. Mint töredéknyomai 
valamikori — lassan alig felidézhető — szocio
lógiai összefüggéseknek, éppen azáltal, hogy 
elszállt belőlük az élet, kiszolgáltatottá válnak 
nemcsak a szélnek, hanem a művészetnek is.
És ugyancsak a nagygörbői szél az, mely — 
Szabó Marianna filmfelvételen dokumentált 
performance-ában — a magyar ábécé kivágott 
betűit szétszórja a tájban. Mindebben önreflexív 
módon nyer kifejezést annak a tudása, hogy 
a dokumentálás, osztályozás, leírás tudományos 
eszközei, s a művészet eszközei, médiumai 
egyaránt az általuk megjelenített elöregedés 
részévé válva, egymást aktualizálva találkoznak 
itt Nagygörbőn.

Ezért, hogy Nagygörbő és a művészet 
kapcsolatát, illetve társadalomtudomány és 
művészet kapcsolatát — minden játékosság

ellenére — valami mély melankólia lengi be — 
a szél kíséretével. Ebben a szomorúságban az 
elöregedő, mert létalapjait, szociális, gazdasági 
alapjait elvesztő falu, s a kiürülő, erejüket és 
orientációs pontjaikat elhagyó művészeti for
mák, műfajok adnak itt randevút egymásnak, 
az ismeretelméleti szkepszisében magát néha 
művészetként tetten érő társadalomtudomá
nyokkal együtt. A kiállítás nagy jelentőségű, 
elvitathatatlan érdeme, hogy ezt az inspiratív 
találkozót, egy alkotóközösség munkájával, egy 
széthulló közösség helyszínén, egy kiállítás 
pillanatára összehozta.

1 „Üdvözlet Nagygörbőről” A PTE Művészeti Kar 
Képzőművészeti Mesteriskola és a PTE Bölcsészet
tudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszékének kiállítása a Hattyúházban, 2007. február 8 
-  március 2. A kiállítást Tolvaly Ernő nyitotta meg.

2 A kiállítás létrehozói az említetteken kívül: Szíjártó Zsolt 
mellett, a kurzus vezetője: Colin Foster, világítástervező: 
Hegedűs Róbert, videó: Németh Annamária, kutatás: 
Kenessei Katalin, valamint: Burkus Ferenc, Felde Roland, 
Hegedűs Éva, Mráv Balázs, Völgyi Gábor.

Celi András

Lakások, lakosok / Wohnungen,
Bewohner
Pécs, Hattyúház

A szocializmus ünneplő kedve 
mosolyra bírja a dolgozó népet, a 
jövő gyermekét, a panelház lakóját

Pécs, Uránváros. Berlin, Karl-Marx-Alle. 
Nagyszerkezetes panel házgyári technológia 
Magyarországon; nemes egyszerűséggel a nép
nyelvben Sztálin barokknak keresztelt, stílusát 
a szocialista klasszicizmusból nyerő nagyhatalmi 
lakótelep Németországban. Építészeti kihívás, 
reprezentatív építészeti játék több tízezer ember 
lakóhelyének kialakításával a lehető legkorsze
rűbben, leggazdaságosabban, leglogikusabban, 
legnagyszerűbben kivitelezve.

A b-wohner csoport, a Kommunikáció és 
Médiatudományi Tanszék és a Róbert Bosch 
Alapítvány Kultúrmenedzser programjának 
közös projektje Lídia Tini fényképeivel a 
Hattyúházban tisztelgés a két lakótelep első 
lakói előtt.

A Karl-Marx-Alle (eleinte Stalin Allé) az új 
város- és társadalommodellre érzékeny 
„figyelmes” építészet volt a háborút követő két

évtizedben a fal innenső oldalán. A Frankfurter 
Tor monumentális tornyainál kezdődik a sugár
út és a Fernsehturmba fut bele — klasszikus 
kelet-berlini kép. A több száz méter hosszú 
neoklasszicista lakóházak a kelet felől Berlin 
centrumába futó sugárút mellett állnak, ma is 
azt a propagandisztikus erőt sugározva, ami 
50 éve életre hívta őket. Az 1952-ben kialakított 
lakó- és szórakozónegyedben néhány 
impresszív világítástechnikával megbolondított, 
kicsit átalakított galériás csupa üveg szocreál 
klub még ma is sikerrel üzemel a műemlék- 
védelmet élvező épületek tövében.
A Karl-Marx-Allen nem állt meg az idő.

Uránváros első épületeit 1956. október 23- 
án adták át. Ami a Kart-Marx-Alleval bennük 
közös lehet, az az ideológia és a funkcionaliz
mus. Ami különlegessé teszi, a szokatlanul sok 
szabadon hagyott zöld terület. Az 50-es évek
ben Dénesi Ödön Ybl-díjas építész a minden 
igényt kielégítő lakópark utópiájára koncentrált, 
ezért lett helye étteremnek, óvodának, iskolá
nak, vegyesboltnak, piacnak, színháznak, ját
szótérnek, SZTK rendelőnek, sportcsarnoknak, 
üzletháznak, mindennek egy helyen. Első volt 
a dolgozó munkások kényelme. Csak utána jött 
a gazdaságosság.

Uránvárost távolról hatja át a sejtelmes 
misztikum. 50 év távlatából is érezhető az 
álmokra épült város társadalmi utópiája. 
Uránvárosban öntudatos szocialista munkásként 
lakni sikk volt, és Tirri alanyai és érzékeny fotói 
szerint még ma is presztízs. Az itt lakók nem 
gyűlölték meg Tirri fényképezőgépét. Elvégre 
nem a leplet rántotta le letűnt álmaikról, 
otthonaikba, büszkeségeikbe engedett bepillan
tást. És az itt lakók bátran engedték őt be 
elégedett uránvárosi életükbe.

A kiállítás rendhagyó jellegét adja a szocia
lizmus örökségét a vele együtt lakók szem
szögén keresztül bemutató fotósorozat, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó személyes 
élettörténetek. Tirri nem szól bele mesterkélt 
kameraállással, fényérzékeny filmmel a dolgok
ba. A maguk valóságában dokumentálja a 
lakókat és lakásaikat.

A kulturális téma ilyenfajta megragadása 
az olasz United Colors of Benetton által 
támogatott és elindított negyedéves magazinra, 
a COLORS-ra emlékeztető technika. Letisztult és 
önmagért beszél.

Mikroantropológiai odafigyelés egy töredező 
lakóközösségre.

Sárvári Zita

KÉNYÉ
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Örkény István: Tóték 
Pécsi Harmadik Színház 
2007. április 2.
Rendezte: Vincze János

Zsarnokátvonulás avagy a KamaraTót

„Éljen a kérdőjel! Vesszen a pont!”
ö.l.

Örkény István életművének szeretetén túl több 
indoka is lehetett Vincze Jánosnak arra, hogy 
1992 és 1995 után újra színpadra állítsa a 
Tótékat. A gyengébbik ok a jubileum — ha nem 
is napra pontosan, de negyven esztendővel 
ezelőtt, 1967. február 24-én tartották a Tóték 
ősbemutatóját a Thália Színházban, Kazimír 
Károly rendezésében: s az erőteljesebb az, hogy 
Örkény már klasszikusnak számító darabja 
éppoly aktuális, mint megírásakor, hasonlatosan 
modellálja Közép-Európa jelenlegi állapotát, 
mint Mrozek Tangó ja (de ebbe a sorba tartozik 
még — bár nem színpadra írta őket — Hrabal 
megannyi ütődött figurája).

Vincze az eredetileg 13 szereplős darabot 
már 1995-ben kamaraelőadás formában mutatta 
be, kihúzta a legtöbb epizodistát, mindössze a 
Postás maradt meg közülük, s a koncentrikus 
szerkezet szívében álló Őrnagy, valamint a vele 
közvetlenül érintkező család: Tót, Tótné és 
lányuk, Ágika. A Tóték ötszereplős változatáért 
Vincze János az 1996-os Országos Színházi 
Találkozón a Legjobb dramaturg díját kapta.
A '95-ös előadás teljes egészét már nem tudom 
felidézni, főleg Vári Éva alakítására emlékszem, 
valamelyest Barkó György Postására vagy az 
akkori Ágika (Varga Szilvia) inget feltépő 
felkínálkozására, illetve az akkori Őrnagy -  
Rancsó Dezső és Tót -  Helyei László néhány 
momentumára, így komolyabb összehasonlító 
elemzésre nem merek vállalkozni.

Vincze nem értelmezte át a darabot, változ
tatott rajta, de a lényegén mégsem, hű maradt 
a „kisrealista pepecseléshez”, gondosan ügyelt 
a jellemek kidolgozására, az abszurd és a 
groteszk elemek keverésére (az utóbbiak túl
súlyára ügyelt), és a hatalom kérdését állította 
középpontba.

A Postás (Kiss Attila) szerepköre az eredeti, 
Örkény által írt Postáséhoz képest növekedett, 
epizodistából főszereplővé lett, cselekvő fél- 
nótás narrátorrá, aki mellesleg a páros számok 
szerelmese és az egyetlen normálisan érző 
ember az előadás mikrovilágában, aki a levelek 
kézbesítésével, illetve visszatartásával gyakorol
ja Tóték és a falu fölötti majdhogynem transz
cendentális hatalmát.

Tót (Németh János) alakjában kirajzolódik 
egy joviális, paternalista zsarnok, aki 
köztiszteletnek örvend a faluban, és a család
jában is, pedig voltaképpen nem csinál semmi 
egyebet, mint lustálkodik. A Feleség (Nagy 
Adrienn) a szeretetével zsarol, és minden 
helyzetben az erősebb oldalára áll, az anyai 
mintát követő Ágika (RárósiAnita) ugyanezt 
teszi, csak ő kamaszlányos rajongó naivitással 
olyannyira azonosulni kész az Őrnagy úr (Fillár 
István) jelentette militáns zsarnokkal, hogy még 
szüzességét is felajánlja.

Vincze a hatalmi hierarchia legkisebb vál
tozására is ügyelt, ennek megbomlásáról szól 
a rendezése. Az otthoni idillt a vendégeskedő 
őrnagy lépésről lépésre kényszermunkatáborrá 
alakítja, Tótot megtöri, mert lustaságát (állandó 
munkára kényszeríti), látását (szembehúzott 
sisak), magasságát (görnyesztett járás), infan-

J e l e n e t e k
Feleség (Nagy Adrienn), Tót (Németh János),

[
Ágika (Rárósi Anita), őrnagy (Fillár István) -m

Postás (Kiss Attila) -  Ágika (Rárósi Anita) 

őrnagy (Fillár István) és Tót (Németh János)

tilizmusát (valami alá bebújni) mind-mind 
támadja, Tótné (a fiáért) és Ágika (az egyen
ruhának) problémamentesen, azonnal behódol, 
meghagyva így Tót és az őrnagy kettősének 
a legtöbb játéklehetőséget.

A Németh János alakította Tót személyisége 
legszebben az udvari vécé deszkáján kuporogva 
bomlik ki, amikor is embersége, szerethetősége 
épp a vidéki porta legszűkebb, legeldugottabb, 
s legalantasabb helyszínén nyilvánul meg. Fillár 
István játékában dominál a militáns jelleg, ha 
kell vetődik, üvölt, ha kell merev, rezzenéste
len. Az idegkimerült katonatiszt így — mint egy 
tanmesében — áldozattá válik, saját maga és 
a rendszer áldozatává, ezt pontosan felépített 
mozgással, konzekvens gesztikulálással oldotta 
meg Fillár. De valahogy az ő kettősükön túl 
a bemutatón még nem érett össze az előadás
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a Harmadik Színházban megszokott színvona
lon. A felvázolt szituációk működtek, az előadás 
is lebonyolódott, csak nem érett be, talán a 
tizedik-tizenötödik alkalom után (Vincze minden 
előadásán folyamatosan módosít, finomít).

A Tóték harmadszori választásával Vincze 
ráérzett arra, hogy a ’90-es években a rend
szerváltozással együtt bekövetkezett az 
ironikus, groteszk látásmód talajvesztése, de 
mára (az eltelt 12 év alatt) újra annyira abszur- 
dizálódott a világ, hogy szerepet kell kapnia 
a kérdőjelnek. Örkény darabjában éppúgy 
hemzsegnek a közhelyek, a falvédőszövegek, 
mint a mai világunkban, s az előadás iróniája 
már nem a rejtőzködő, mindent átszövő dikta
túrát teszi nevetségessé kódolt nyelven, hanem 
ezt a szép új félig modern, félig avíttas világot. 
És ehhez már az Őrnagy feldarabolásáról sem 
kell egyetlen szónak sem elhangoznia a szín
padon. Az előadás hangsúlya fennmarad, épp
úgy, mint egy kérdő mondat végén.

Balogh Róbert

Határtalanul
(Fény- és árnyjáték 16 éven felülieknek)

Bóbita Bábszínház 
2007. április 5.

Melodráma, sziluett, illúzió

„...a Másik -  börtön. ” 
Sartre

Az árnykép és árnyjáték ősi, misztikus gyöke
rekkel bír, varázslók, alkimisták és vásári 
mutatványosok kísérleteztek, kutattak és ijeszt
gettek a segítségével. Bár a Bóbita Bábszínház 
fény és hangtechnikája nem kimondottan 
képviseli a világszínvonalat, azonban a Peter 
és Zsenya Pasov rendezőpáros bizonyította: a 
művészet nemcsak pénzről és technikáról szól, 
hanem főleg kreativitásról. Egyszerű 
eszközökkel (zseblámpa, rugalmas vászon, 
műanyag fólia...) is le lehet nyűgözni a nézőt 
cyberspace, 3D, lézerfények stb. nélkül.

A Határtalanulban nem a történet fel
mondása a lényeg, hanem az emberi léthely
zetek fény és árnyjátékos eszköztárral való 
megjelenítése. Az öt melodramatikus 
összhatású etűdben — Születéstől elmúlásig,
Női arcok, Szerelemből a gyűlöletbe, Férfiak 
útjai, Hol vagyunk? — szöveg nem lévén, majd
hogynem mindent zenei és fény-árnyék nyelvre 
kódolt a rendezőpáros.

Az előadás kitűnő (az etűdöket összekötő 
esetlen, grimaszoló, szoborcipelő jövés-menést 
leszámítva). Mivel nem nyelvhez, hanem 
látványhoz, és a látvány keltette emóciókhoz 
kötött, így jóval szélesebb értelmezési horizon
tot kínál, mintha dialógusok is elhangoztak 
volna benne. A férfi-nő kapcsolat ábrázolásában 
felváltva dominálnak a felek, hol egyik válik 
mérhetetlen étvágyú, önnön fontosságát túl
hangsúlyozó rémalakká szükséglet-kielégítési 
kényszerében (dominancia, szex), hol a másik: 
a Férfi és a Nő az előadás szerint egyformán 
tévelyeg.

A Határtalanul öt etűdje mind-mind más 
dramaturgiájú: az egyik az ismétlésre épül, a 
másik a tündérmesére (amelyben az árnykép 
misztikus, transzcendens jelentőséggel bír), a 
harmadik az iróniára, vagy a drogtól szürreális
sá váló érzéketésmód miatt az idő gyorsítására, 
lassítására, de még fontos elem volt a fel
nagyítás és a kicsinyítés is.

A sokszínűség más téren is jelentkezett, 
multikulturális jelzővel illethető a Határtalanul 
zenei világa: Richard Claidermann-szerű érzel
gős, csöpögős, elkoptatott zenei klasszikus
átiratoktól kezdve a balkáni népzene ihlette 
world musicon át, elektropop és az 
Einstürzende Neubauten Armenia című 
zajzeneszámáig terjedt a spektrum. Ugyanígy 
a fény és árnyszínházi eszköztárat is sokrétűen 
alkalmazták, éltek csak árnyékkal és fénnyel, 
színes fénnyel, vetített képpel, a mozgás 
illúzióját is keltették többféle módon, de az 
árnyékoknak perspektívát nyújtó felület- 
vászon — meggyűrésével, így a „falban élő” 
kétdimenziós lény testet is öltött, vagy akár 
átjárhatóvá vált a két világ közti határ, dimen
ziót is válthatott a szereplők némelyike.

Az előadás ezáltal heterogén módon képes 
a nézői igényeket kielégíteni. Nemcsak a 
látványvilág lenyűgöző mivoltával, hanem szim- 
bolikussága alkalmat ad az önelemzésre, sőt 
még a katarzis lehetőségét is felkínálja. Az 
ötletes technikai megoldások (külön kieme
lendő a technikai háttérszemélyzet munkája) a 
szórakoztatási funkción túl is élvezhetővé tették 
a produkciót, mert nem csak steril, esztétikai 
alapon közelítettek (jelentésgazdagság, a több
rétegű belső formavilág magas szintű technikai 
kidolgozottságával), hanem az egészet uralva 
szavak nélkül érvényesen és közérthetően szól
ni tudtak a máról.

Az idei pécsi színházi évad legjobb produk
ciója született meg a bolgár rendezőpáros

munkája nyomán, amely nemcsak arra alkalmas, 
hogy nemzetközi fesztiválokon sikerrel szerepel
jen, hanem hogy a felnőtt korosztályt újra 
visszaszoktassa a bábszínházba (a bemutató 
telt házát követően, mikor pár hét múltán 
másodjára is megtekintettem az előadást, még 
félház sem gyűlt össze), ez utóbbi megtörténte 
talán nagyobb siker lenne, mint néhány díj.

Balogh Róbert

Játsszák: Bogiári Tamás, Csizmadia Gabi, Illés Ilona, 
Kozma Andrea, Újvári Janka Jászai-díjas, Varga Péter, 
Várnagy Kinga mv.
Műhelymunka: Bódiné Kövecses Anna, Venczel Erika,
Nagy Kovács Géza
Hangtechnika: Illés Zoltán
Fénytechnika: Sági Tibor
Színpadtechnika: Kiss Tibor, Lőrincz László
Tervező: Marieta Golomehova
Rendező: Peter és Zsenya Pasov
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Az ANTIKART
es

MODERNART
Galéria

egy művészeti vállalkozás, amely fel
adatának tekinti, hogy a magyar és 
egyetemes művészettörténet legjobb 
teljesítményeinek bemutatásával szé
lesítse azoknak a körét, akik az érték 
és azonnali piaci haszon között kü
lönbséget tudnak és kívánnak tenni. 
Akik a befektetés és értékőrzés lehe
tőségeit egyaránt mérlegelik. A galé
ria ellenpéldát kíván adni, amennyi
ben a kizárólag kereskedelmi céllal 
létrehozott „műtárgyakkal” szemben 
megmutatja azon festményeket és 
szobrokat, bútorokat, amelyekkel a 
jóhiszemű közönség közösséget vál
lalhat. Amelyek nem talmiak, ame
lyeknek esztétikai és történeti értéke 
nem vonható kétségbe.

Gábor Jenő (1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

/MODERNÉRT
/VALÉRIA
7626 Pécs, Király u. 85.

Telefon: (72) 324-051 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 -1 7  óráig, 

szombaton 10-12.30 óráig.

CD-revü
A sokszínű' pécsi könnyűzenei életet reprezen
táló sorozatunk második részében ezúttal a mo
dern alterockos, posztromantikus szövegcentri
kus világból, és a folkhagyományokból, etnojaz- 
zes, világzenei megoldásokból táplálkozó kiad
ványok, versmegzenésítések kerülnek sorra.

30Y
Semmi szédítő magasság

A Kispál és a Borzon, illetve a kilencvenes évek 
hazai/külhoni zenekarain felnőtt generáció mára 
országos népszerűségre szert tett pécsi csapata 
márciusban jelentkezett új munkájával. Pedig 
alig egy éve jött ki első stúdióalbumuk, a 
„Csészényi tér”, a 2004-es „Egy perccel tovább” 
koncertlemez után.

A kezdőkörben az öt játékos: Beck Zoltán,
Beck László, Gradvolt Endre, Sárközy Zoltán és 
Varga Ádám — rögtön magukhoz is ragadják a 
feldobott labdát, indul a letámadás, nyakunkon 
a „Bájtos mosolyú lány”. Aki „... nem túl okos 
és nem túl szép se / a  suliban ellógta a gépírást /  
és viszonylag kisteljesítményű a gépe.../bitek
ben utazik és processzoron...” A mai technicizált 
szép új világ társkapcsolatainak érzelmi 
kiüresedését megéneklő szám lebegős billen
tyűs és gitárpárhuzamból bontakozik ki aszim
metrikus groove-os dobalapra; az eredmény egy 
jól sikerült popdal. Érzetében a dallamos hazai 
(sláger)rockhagyományokat idézi az Omega,
LGT, P-l Utcai Fiúk, a Kisp-I, és a Heaven Street 
Seven soron... A következő ziccer a kicsit 
keményebb alterockos, a beszédhibák/kommu- 
nikációs zavarok szaggatottságával a párkap
csolatok témakört ironikusan továbbszövő 
„Dadog” (a „nem-e lehetne-e?” refrénnel). A 
„Pont úgy kezdem el” zúzósabb gitárhangokkal, 
jó dinamikai kontrasztokkal folytatja e témát, 
így érünk el a gyűrű fölé a címadó „Semmi 
szédítő magasság”-okba: az ütemes sláger 
tulajdonképpen az élet értelmével foglalkozik. 
Punkrockos indításra, s jól felépített gitártéma- 
váltásokra épül a „Respekt” című instrumentális 
szám. Közepén meglepetésként egy kedves 
gyerekkórus a „Tudod én átölelném az egész 
világot ha volna olyan /tudod én a fejedbe látok 
és elolvasom benne ami benne van” sorokkal, 
micsoda kontraszt a húrnyüstölésre! Aztán 
„A másik három” című lendületes elektro-alte- 
rockos cybertriáda: „...holnaptól új szíved lesz /  
megnyílik egy újabb portál/... / a  Zazánál 
szívlapát van /é n  nyugodtabb ő erősebb /körbe 
meg a másik három /kiterítve letakarva".
A „Mámorba táncba” jó hangulati váltásaival,

slágeres dallamaival tűnik ki. A progresszív 
rockhagyományokat idézi nosztalgikus képekkel 
a kétrészes „Iker”, majd a balladisztikus „Lécei 
áltass” és a punkos-beindulós, egyszerű élet
helyzetet taglaló „Lécei ültess” páros. A 
„Kipakolta” laza rockbluesos alapra feszíti az 
abortusz problematikát. A záró „Mentés 
másként” keserű soraiban pedig a kort jellemző 
frusztráció, kilátástalanság érződik, melyre 
feloldásként (?) jön a poénos, trombitával 
erősített „minthajazzbe” átfordulás.

A 2000 óta működő formáció igen erős 
és jól megszerkesztett anyagot hozott össze, 
belesűrítve az előző két évtized zenei fordu
latait: a fent említett hazai csapatokon kívül a 
Blur, a Pearl Jam, a Ragé Against The Machine, 
a Queens Of The Stone Age, a Red Hot Chili 
Peppers, a Muse, a Franz Ferdinand stb. zenei
szellemi inspirációjával. Beck Zoltán jellegzetes 
torokzengetős, kicsit deklamálós egyéni ének
stílusa, érdekes hangsúlyozásai mellett nívós 
és érzékeny szövegeivel, eredeti 
szófüzéreivel/képeivel emeli fel mondanivalóját. 
Gradvolt Endre eklektikus gitárjátéka 
bravúrosan merít a nagy példaképektől, de 
egészen egyéni ízű színekben, megszólalásban. 
Sárközy Zoltán billentyűs ha kell a háttérbe 
húzódva teríti hangszőnyegét, ha kell ellenpon
toz a gitárnak, s szólisztikus megoldásaival is 
üdítő részt vállalt a hangszerelésben. A Beck 
László dobos—Varga Ádám basszusgitáros rit
musszekció pontos, határozott, kemény, finom 
és stílusos. Minden együtt volt tehát a tovább
lépéshez, egy országos figyelemre méltó 
minőségű lemezhez. A kisgeneráción szociali
zálódott 30 Y hasonló utat járt be a Kispál és 
a Borzhoz (nem véletlenek a reminiszcenciák, 
asszociációk), hisz egyetemi és egyéb kisebb 
klubokból indulva hosszú évek alatt futották ki 
formájukat, s érték el mai népszerűségüket.

NeoFolk
Kezdet

A Kezdet kezdetén finom furulya- és töredezett 
mandolin repetíciók indulnak, közben a cselló 
meg az Utősök is megszólalnak, amit a furulyá
val párhuzamos torokének is színez, aztán 
belép egy gyönyörű, hihetetlenül tiszta, stílu
sos, erőteljes női hang, majd szaxofon
improvizációkkal és fokozódó dinamikával tel
jesedik ki az „Édesanyám rózsafája” népdalfel
dolgozás.

Persze a kezdet a '96-ban rajtolt és 
a kétezres évek elején kimúlt Calliope 
együtteshez nyúlik vissza: az öttagú etno-
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jazzrock formáció szerzőpárosa, BonyárJuciit 
(ének, cselló, tilinkó) és Hűvösvölgyi Péter 
(gitár, mandolin, anklung, kálimba) voltak.
2004 őszén ketten hozták létre a NeoFolk nevű 
akusztikus formációjukat, melyhez a következő 
évben csatlakozott a szintén jelentős zenei 
tapasztalatokkal rendelkező Tóth „Csüli”Zoltán 
(ütőhangszerek), majd Gáspár „Gazsi” József 
(szaxofon, furulya, trombita, ének). Különböző 
népzenékből és egyéb kortárs improvizatív 
műfajokból alakították ki a NeoFolk sajátos 
fúziós worldmusicját. Útkeresésük megkoroná
zása a debütáló album, amit jó néhány korábbi 
demo-próbálkozás előzött meg. Egyébként 
Bonyár Judit és Hűvösvölgyi Péter duója 2005 
végén a Megasztár elődöntőkön különdíjat 
kapott, s ez országos ismertséget hozott szá
mukra. A „Meséld el” című szerzeményük jelzi 
ezt a próbálkozásukat: az igényesen megformált 
sláger a folkpop/rock-hagyományokat gondolja 
tovább. A „Megfogtam egy szúnyogot” ismét 
népdalfeldolgozás, a groteszk hatást a trombita 
és a pengetősök vérszívórovar-imitációi fokoz
zák. A többi szám már a Bonyár-Flűvösvölgyi 
szerzőpáros nevéhez fűződik. A „Kezdet” 
lemezcímadó akár egy portugál fado: rendkívül 
finom/levegős hangszerelésű és különleges 
mediterrán hajnalhangulatú, különböző 
egzotikus ütőhangszerekkel aláfestve. A „Porba 
húzó” balkáni hatásokat mutat, az „Árva” akár 
egy csodaszép magyar népballada, szintúgy a 
gyönyörűséges „Szerelem” (Szerelem sötét 
verem...), ahol a kíséret hihetetlenül finoman 
alkalmazkodik a lírai témához, majd átvált 
folkrockba. Az „Elrepülnék” akár egy mezőségi 
népdal, keleties hatásokkal. A sanzonos és a 
végére roma folklórba váltó „Tangó egy 
utcalányhoz” dalban Bonyár Judit Edith Piaf-i 
mélységeken szólal meg. Nem véletlenül, hisz 
hátborzongatóan hűen interpretálja a nagy fran
cia énekesnő dalait is, mint pl. a „Piaf két 
arca” című színházi darabban teszi Bacskó 
Tünde színésznő mellett. A 8 perces lemezzáró 
„Esőtánc” a trópusi erdők akusztikus hangjait 
idézi a jazzes hangulatok mellett. Az előzőekből 
bizonyára kiderült a NeoFolk sokarcúsága, az 
eklektika azonban mégis egységet alkot: 
igényesen egybegyúrt anyagot tett le az egyre 
jobban beérő formáció. A lemez két számában 
Fekete Attila basszusgitározik, a többiben az 
énekesnő nagybőgőszerűen kíséri magát csel
lóján. Hűvösvölgyi Péter igazi all round gitáros: 
a főik, jazz, pop és rock sokfajta stílusában 
bizonyítja virtuozitását, érzékenységét és 
elmélyüitségét. Az ütős és fúvós kollégák 
sokrétű/egzotikus hangszerválasztékkal és zenei 
megfejtésekkel járulnak hozzá a figyelem
reméltó összképhez.

Rozs Tamás
Férfiének

Közel 25 év énekelt versekkel, számos 
lemezfelvétellel a Szélkiáltó együttesben, az 
Arco Trióval az etnojazzben tette le névjegyét, 
de egyéb jazzformációkkal is szerepelt, emellett 
különböző színházi darabokban is muzsikált 
(Bóbita Bábszínház, Kaposvári Csiky Gergely 
Színház, Nemzeti Színház stb.), így foglalhat
nánk össze Rozs Tamás (ének, cselló, gitár, 
torokének, udu) eddigi pályáját. Azonban a 
számos elfoglaltság dacára maradt még benne 
annyi szellemi töltet/energia, amit most első 
szólólemezén kiadott magából. Férfiköltők — 
József Attila, Ladányi Mihály, Mihalik Zsolt, 
Utassy József és Weöres Sándor — soraira

készítette el az anyagot, de nem Szélkiáltós 
módon. Cselló, cimbalom, torokének, udu, 
oboa, angolkürt, fuvola, tenorszaxofon, gitár, 
didgeridoo, hegedű, derbouka és egyéb perkák 
adják a körítést az egyes megzenésítésekhez. 
Etnojazzes köntösben „Vitéz László és Bolond 
Istók dalával” nyit a lemez Weöres Holdbéli 
csónakosából; irracionalitásba vezető 
stúdiótrükkök is bekavarnak az éneksorokba, 
elemetve az egészet a fantáziák világába. Az 
„Utóhang” is rákerült ebből a műből, teljesen 
hasonló cimbalmos, didgeridoo-s, torokénekes 
megvalósításban. Weöres „Füst”-je pedig (a 
néhai Bükkösdi László kultúra- és művészet 
szervező, rendező emlékére) szinte jazzimprovi- 
zációs, szájdobolós/beat box-os kivitelezésben 
lett felvéve; igazi unikum! Utassy József 
„Termékeny éje” szaxofonos, gitáros, szalon- 
jazzes világba került az énekrögtönzésekkel, 
teljesen elkapva a vers hangulatát. „Milyen 
egyszerű”-je viszont hagyományosabb, fafúvós 
körítésű, levegős hangszerelésre került, segítve 
az értelmezést. József Attila „Szerelmes vers”-ét 
Rozs jókora hévvel és szívvel énekli; a fúvós 
kísérettel olyan, akár egy falusi tangó. Némedi 
Árpád kaposvári színész kezdi el mondani a 
„Talán eltűnök hirtelen” című másik József 
Attila verset főszereplőnk párhuzamos ráének- 
lésével. A borús csellós kíséret is jól alátesz 
a témának, az újabb hangszerek belépése és a 
dinamikai fokozások/eltenpontok is ugyanezt a 
célt szolgálják, szinte folkrockig pörgetve a dalt. 
Mihalik Zsolt „Merengő”-je húroshangszerekre 
és ütősökre, énekimprovizációkra épül, de Rozs 
több hangfekvésben is megmutatja a benne 
szunnyadó lehetőségeket, a közbenső jazzrock- 
os fuvolaszólam pedig igazi csemege. Mihalik 
„Csillag”-a az udu öblös hangjaival, a kortárs 
zenei cimbalom és csellóaláfestéssel, illetve a 
stúdiótechnikailag irracionálisra dekonstruált 
szótöredékekkel teljesen elvarázsolja a hall
gatót. A két Ladányi Mihály megzenésítés közül 
a „Marisom, Marisom” szvinges/Tom Waits- 
es/scattelős vidámkodás. Aztán irány a 
„Parnasszus -  Vándordal”: bár a hangszerelés 
hasonlóan gitáros/hegedűs, de egészen belas
sult, az ihlető múzsa/szerelem témához illően.
A versmegzenésítések között nem tűnik kakukk
tojásnak az „Úgy elmennék” népdal: szinte 
autentikus szomorkás előadása színesíti a 
patettát, de azért némi énekimprovizáció is 
belefért a gyönyörű hegedűszólam mellé.

Rozs Tamás bizonyította, hogy mennyire 
sokarcú alkotó/előadó, rengeteg eredeti ötletet 
valósított meg a versmegzenésítés eddig nem 
járt útjain. A XXI. században már így érdemes 
költői művekhez nyúlni, új minőséget teremtve. 
Ehhez persze kellett a kreatív zenészcsapat- 
válogatott — Vátdi Csilla, Bárány Tamás, Nemes 
Kölyök Gábor, Némedi Árpád, Kovács Márton és 
Beck László — segítsége, ihlető ereje is.

Koszits Attila

natí.íí

Pannónia
Pezsgóliáz

• Színvonalas kiszo lgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgőbár

• kóstoló a Pezsgóliáz 
term ékeiből

• rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

• „U tazás a bor kö rü l” —  
borkóstolóval 
egybekötött előadások 
egyetem istáknak is.

L it tk e
Pezsgőház K ft.
Pécs, Szent István tér 12. 

Telefon: (72) 210-084
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Művészeti díjazottak
2007. március 15-e alkalmából

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE- 
díjban részesült

Lantos Ferenc
Munkácsy Mihály-díjas festőművész a 
magyar klasszikus avantgárd hagyományai
nak továbbviteléért, a Pécsi Műhely meg
alapításáért, kiemelkedő művészet
pedagógusi tevékenységéért;

KOSSUTH-díjat kapott

Parti Nagy Lajos
Babérkoszorú-díjas író, költő, drámaíró 
(a lelenkor folyóirat szerkesztőbizottságá
nak tagja), a magyar költészet, a próza 
és dráma nyelvi világának megújításáért;

Tolnai Ottó
József Attila-díjas költő, író, műfordító 
(a Jelenkor folyóirat szerkesztőbizottságá
nak tagja), az avantgárd hagyomány magas 
szintű megújításáért és a vajdasági magyar 
irodalom szervezésében vállalt szerepéért;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
TISZTIKERESZTJE kitüntetést kapta

dr. Hegyi Loránd
Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész, 
a Saint Etienne-i Művészeti Múzeum igazga
tója (a Pécsi Tudományegyetem díszdokto
ra) a kortárs magyar képzőművészet 
nemzetközi elismertetése érdekében végzett 
munkájáért;

NÉMETH LAJOS-díjban részesült

Várkonyi György
művészettörténész, muzeológus, 
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 
Művészettörténeti Tanszékének munkatársa 
művészetkritikai munkásságáért;

YBL MIKLÓS-dijat kapott

Gettó Tamás
építész, korszerű, egyéni formanyelvű, 
ugyanakkor a történelmi korok építészeté
vel folytonosságot tartó építészeti 
munkásságért;

„AZ ÉV BELSŐÉPÍTÉSZE” -  2006 címet nyerte 

Rádóczy (f) László
építész (Tolnai Zsolttal közösen) két 
munkája alapján: a Hajdú-Bihar Megyei 
ítélőtábla és Fellebbviteli Főügyészség 
debreceni, valamint a Baranya megyei 
Bíróság és Pécsi ítélőtábla pécsi új 
épületeinek belsőépítészeti tervezéséért.

▲
A kitüntetetteknek szeretettel gratulál, 

pályájukon további eredményes 
munkálkodást kíván 

az ECHO szerkesztősége.

Echo-est az EKF-ről
2007. április 18-án 
Echo-estet tartottunk a 
Művészetek Házában a 
Pécs20io -  Európa Kul
turális Fővárosa pro
jekt tavaly év végén ki
nevezett két szakmai 
vezetőjével. Méhes 
Márton művészeti igaz
gatóval és Freivogel 
Gábor építészeti igaz
gatóval, akikkel P. Mül- 
ler Péter beszélgetett.

A kétórás találkozón szó esett — sok egyéb mellett — az EKF rendezvényeinek alakulásáról, 
a 2007-es év hivatalos programjairól, a kiírt pályázatokról, a 2010-es kilátásokról, a művészeti ar
culat formálódásáról; valamint a Koncert- és Konferencia Központ illetve a Tudásközpont építésze
ti tervpályázatairól, a beruházások megvalósíthatóságának környezeti-városrendezési feltételeiről, 
a beruházásokhoz szükséges hatástanulmányok elkészítéséről, továbbá az EKF irányítási és mű
ködési szerkezetének újabb átalakításáról.

Echo az interneten ...............................................................
Lapunk internetes változatát az érdeklődő olvasó a www.echopecs.hu címen találja. Kérjük a nyom
tatott és az elektronikus változat olvasóit, hogy a honlapunkhoz kapcsolódó FÓRUM rovatunkban 
mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, szóljanak hozzá a lapunk által feldolgozott 
témákhoz.

A részletes pályázati kiírás ingyen átvehető a következő intézmények portaszolgálatain:
• Pécs MJV Önkormányzati Hivatala (Pécs, Széchenyi téri.)
• Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Sünhöz tért.)
• Művészetek Háza (Pécs, Széchenyi tér ?-8 )
• E urópa Ház (Pécs, Mária u. 9.)

valamint letölthető a www.pecs20to.hu internetes oldalról.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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Az Opus K iad ó  új k iad v án y a i

Dékány Zsolt:
Titánia kertje 
—  Természetfotók

A fény elrejt és 
felmutat. A jó fotós 
nem tesz mást, 
mint meglesi és 
maradandóvá 
merevíti azt a 
kegyelmi pillanatot, 
amikor a dolgok 
mögül felsejlik a 
szépség. Dékány 
Zsolt természetfotói 
annak bizonyítékai, 

hogy ezek a pillanatok léteznek és megragad
hatók. A kötetben szereplő fotók erejüknél és 
tisztaságuknál fogva képesek megsejtetni 
valamit abból a titokból, ami a hétköznapi 
szemlélő számára rejtve marad, és segítenek 
abban, hogy más szemmel nézzük a világot, 
és meglássuk a körülöttünk jelen lévő, 
rejtőzködő csodát.

Mérföldkövek a szívünkben 
— Különös sorsok

Ezek a történetek 
a változásról szól-

I
nak, melyek a család 
és a barátok 
szeretetének vagy 
akár vadidegenek jó 
szándékának, néha 
pedig a vasakarat- 

rswm nak köszönhetően
itt £ ■ *  K g t g f l  valósulhattak meg.

Történeteink főhősei
nek sokszor az ima 
ereje és a megingat

hatatlan hit adott erőt a folytatáshoz.
A Különös sorsok az egyik legnemesebb 
emberi tulajdonság, az akaraterő ünneplését 
tűzte ki célul.
A kötet elbeszélései sokszor szívmelengetők 
és torokszorítóak, néha szomorúak vagy 
éppen vidámak, de mindig arra figyelmeztet
nek, hogy módunkban áll gyökeresen megvál
toztatni az életünket.

A szívmelengető és lélekemelő történeteiről 
ismert amerikai Guideposts magazin legjobb 
írásaiból válogatták a szerzők ezt a több mint 
60 elbeszélést tartalmazó antológiát, mely a 
barátokkal megosztott örömnek, bánatnak és 
meghitt pillanatoknak állít emléket.

A szerzők között található:
Colin L. Powell 
Ernest Borgnine 
Lloyd Bridges 
Dave Dravecky 
Walter Cronkite 
Mrs. Armstrong 
Johnny Cash 
Martin Sheen 
Róbert Duvall 
Ray Bradbury 
Chris Evert

A kötetek megrendelhetők az a lább i címen: 
Opus K iadó

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

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELIARIUM
étterem,

•  •  •  •  jt jtsorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

Idegennyelvű Könyvesbolt (Jókai 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
Bagotyfészek Könyvesbolt 

Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 
2007. július 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)

Celi András esztéta (Pécs)

Cseri László újságíró (Pécs)

Gönczy László zenetörténész (Pécs)

Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)

P. Miiller Péter irodalomtörténész (Pécs) 

Patartics Zorán építész (Pécs)

Sárvári Zita egyetemi hallgató (Pécs) 

Somlyódy Nóra újságíró (Budapest)

Szemerey Samu építész (Budapest) 

Wesselényi-Garay Andor építész (Budapest) 

Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

A k i k n e k  f ont os  vol t  az E c ho:
MódiStudió, Budapest 
Nemzeti Civil Alapprogram 
Proof Stúdió Kft., Pécs
Déldunántúli Repülőgépes Szolgáltató Bt., Pécs
Pécs M. J. Város önkormányzata
Pezsgőház Étterem, Pécs
Antikart és Modemart Galéria, Pécs
Diacell Kft., Pécs

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  X. évfolyam 2. szám 
2007. március-április 
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