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Levelek Pikszből

E L S Ő  O L D A L

Hogyan mondjam...
„Azt mondják, csupa tettetés 

Amit írok. Nem és nem. 
Csak nem használok szívet és 

Versben el sose vérzem. 
Képzelek, és nem érzem. ” 

Fernando Pessoa

Drága nővérem, kedves M!

Jósé Manuel Barroso nevét manapság errefelé 
gyakrabban hallani, mint Jósé Carrerasét, ahogy 
George Bushét is többször, mint George 
Simenonét, vagy Stefan Georgéét. C ’e stla v ie , 
ahogy a vallon mondja. Nekünk nem okoz gon
dot az egyformán írott neveket egyformán 
ejteni, vagy az ismeretlen szavakat úgy kiolvas
ni, ahogyan az az amerikai angolságunkból 
következik. Én sem próbálkozom a lehetetlen
nel, azzal, hogy ennek a városnak, ahol 
mostanában időzöm, a nevét úgy mondjam ki, 
ahogyan az itteniek. Egyszerűbb, ha úgy mon
dom, ahogy ezt a betűsort („pecs”) az én 
nyelvemen általában ki szokás ejteni („piksz”). 
Nyilván nem lep meg téged, hogy így is megér
tik, megértenek.

Ami nekünk ily módon naturellement elfo
gadható -  nemcsak megengedett, de normá
nak tekintett — nyelvi magatartás, az itt heves 
érzelmi és értelmi reakciókat provokál. Mivel itt 
az az elvárás, hogy minden idegen nevet és 
szót úgy mondjanak ki, ahogyan az az eredeti 
nyelven hangzik. (De ki ismer itt annyi nyelvet, 
amennyinek a képviselői, kifejezései bekerülnek 
a közbeszédbe, hírekbe, a nyilvános szcénába?) 
Egyszerre van ebben a törekvésben udvarias
ság, tudásszomj, meg kisebbrendűségi érzéssel 
kevert pedantéria is. Tehát a Jósé az „zsozé” 
vagy „hozé” stb., a George az „dzsordzs”, vagy 
„zsorzs”, vagy „george” stb., a Jesus az 
„heszusz”, vagy „dzsízösz”, vagy „jészusz” stb. 
És nem mindegy, mikor melyik. Főbenjáró bűn 
egy-egy ilyen nevet magyarul (az itteni kiejtési

szabályok szerint) mondani, de az is, ha nem 
pontosan az adott nyelv (s nem egy azzal 
rokon nyelv) szerint ejtik ki valakinek/valaminek 
a nevét.

A nagy népek, nagy kultúrák ebből nem 
csinálnak gondot. Az oroszoknak Shakespeare 
hőse „Gamlet”, mi a német költőt „Gőszí”-nek 
mondjuk, a franciáknak az osztrák regényíró 
„müzil”. Itt azonban szinte felér egy IQ deficit
tel, ha valaki „nem jól” ejt ki egy idegen nevet, 
kifejezést. Országos napilap fricskázta Pikszet 
azért, mert amikor a nyár végén Carreras kon
certet adott itt, akkor a műsorközlő „zsozé”-t 
mondott, nem pedig „hozé”-t. Megbocsáthatat
lan. Talán az Európai Bizottság elnökének, 
Barrosónak a keresztneve csengett a bemondó 
fülében, nem a régen hallott katalán tenoré.
De mindegy is.

Ha az itteniek külföldiekkel kommunikálnak, 
elnézően tolerálnak minden kiejtésbeli össze
visszaságot, s boldogok, ha megtanítanak rá, 
hogy „eegesszegedre” (ezt mondják, ha koccin
tanak), és áhítattal fogadnak minden „hibásan” 
kimondott magyar szót. Ők ezt a magatartást 
vendégszeretetnek gondolják, pedig van benne 
valami a behódolásból. Ezzel szemben viszont 
a saját honfitársaik beszédszokásai iránti maga
tartásban ott virít a kérlelhetetlenség és az 
intolerancia.

Engem különösen az amerikai nevek jelen
léte érdekel az itteni beszédben. A rövidítések 
esetében ugyancsak erős törekvés és igazodási 
kényszer mutatkozik arra, hogy az angol ábécé 
szerint betűzzék a rövidítéseket: CNN („szíen- 
en”), FBI („efbíáj”), CIA („szíájé”). Viszont ha 
valaki az USA rövidítést „júeszéj”-nek mondja, 
azonnal magára vonja a nagyképűség, felleng- 
zősség, sznobizmus vádját — pedig lehet, hogy 
csak egyszerűen következetes. Maga a mérce 
(és a nyelvhasználat) az azonban, ami nem 
következetes.

A földrajzi nevek kiejtésében Amerikában 
megszokott, hogy az emberek eltérően ejtik ki

v ilág ö rö k ség

például a nagyvárosok nevét. Van, aki New 
York esetében azt mondja „nyú jork”, más 
viszont azt, hogy „nú jork”. Chicago esetében 
van, aki „csikágó”-t mond, van aki „sikágó”-t. 
Ha azonban itt egy pikszi lakos a másodszor 
említett kiejtési példákat használja („nú”, 
„sikágó”), ugyancsak utoléri a feltengzősség 
vádja, az ellenszenv, hogy „játssza az agyát”. 
Hihetetlen, hogy milyen fékek és manipulációk 
rejtett hálózata szövi be az emberek beszédle
hetőségeit — és most csak a kiejtés közegére 
gondolok.

Míg nálunk semmilyen reflexiót nem vált ki 
az, hogy egy beszélgetés résztvevői egy adott 
kifejezést különböző módon ejtenek ki, addig 
itt ebből azonnal hatalmi játék keletkezik, és 
a mondandó megítélése helyett arra tevődik át 
a hangsúly, hogy a beszélők a beszédmódjuk 
alapján azonnal hierarchizálódjanak.

Az internetes címek kiejtése újabb problé
mát jelent. Az egyik itteni rádióban egy időben 
rendszeresen adtak a londoni BBC magyar 
adásából. Az angol rádió internetes oldalát 
pedig a következőképpen nevezték meg: 
„vévévé-pont-bíbíszí-pont-hu”. Hát ez minden, 
csak nem következetesség. Azt a bizonyos 
world wide web rövidítést itt többnyire 
„vévévé”-nek mondják (nyelvi lustaságból, 
a „duplavé-duplavé-duplavé” helyett), de már 
javasoltam ismerőseimnek (csak még nem 
fogadták meg), hogy ezt a www jelzést így ejt
sék ki: tripla duplavé. A BBC nyugodtan lehetne 
„bébécé”, ahogy a hu is „há-u”, vagyis a 
betűzés alapján lehetne végigmondani a címet. 
De nekem nem célom a következetesség, csak 
azt nem értem, hogy ha erre egyébként ennyire 
kényesek az itteniek, akkor miért jönnek létre 
és virulnak a kiejtésbeli összevisszaságnak 
ilyesfajta esetei.

Az internetes oldalak címében egyébként 
nem lehet ékezetes betűket használni, holott 
a magyarban az ilyen betűk igen gyakoriak, és 
jelentés megkülönböztető szerepük van. Nyelvi 
norma ide vagy oda, a világhálós címek meg
nevezésekor a beszélő azzal a dilemmával 
találkozik, hogy vagy úgy ejti ki a címet, 
ahogyan azt internettől függetlenül tenné, vagy 
pedig egy ékezeteitől megfosztott, nem létező 
szót mond ki, és tapasztalataim szerint egyre 
inkább ezt hallani. Egyre többször fordul elő, 
hogy nem azt mondják egy web-cím megneve
zésekor, hogy „világörökség”, hanem 
„világörökség”, nem „orfű”, hanem „orfu”, nem 
„galéria”, hanem „galéria”, nem „bábszínház”, 
hanem „bábszínház” stb. Pedig a báb meg a 
bab, a galeri meg a galéria elég távol állnak 
egymástól.

Ez a jelenség persze nem helyi probléma, 
de a hálón Piksz is szembesül azzal, hogy saját 
intézményeit eltorzult ortográfiával kell meg
jelölnie. De úgy is kell mondania?

Szeretettel ölel fivéred, W.
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EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA

Liverpool újjászületőben
Beszélgetés Bili Chambers professzorral, 

az Európa Kulturális Fővárosa, Liverpool 2008 program
egyik alakítójával

Bili Chambers a liverpooli Hope Egyelem 
(Liverpool Hope University) művészeti és 
bölcsészeti karának dékánja, a jövő évi Ifjú
sági Világkongresszus (The Big Hope World 
Youth Congress 2008) igazgatója 2006 de
cemberében a Pécsi Tudományegyetemen 
járt, az Európai Kulturális Fővárosok Egyete
meinek Hálózatát megalakító konferencián. 
Már akkor sokat beszélgettünk Liverpool 
2008-as terveiről, az ő egyetemének ebben 
való részvételéről. Azóta is kapcsolatban ál
lunk, és közeledvén az Európa Kulturális Fő
városa Liverpool 2008-as év, levélinterjút 
kértem tőle a közelmúltban. A válaszokban 
szögletes zárójelben található kiegészítések 
tőlem származnak.

— Milyen formában vesz részt a liverpooli 
EKF projektben? Az egyetemét képviseli, vagy 
van más pozíciója is?

— A saját egyetemem képviseletében dol
gozom az EKF-ben, és én kezdeményeztem a 
két másik liverpooli egyetemnek, a University of 
Liverpoolnak és a Liverpool john Moores

Universitynek a bevonását is. Továbbá folyama
tosan tájékoztatom a két társintézményt az EKF 
egyetemi hálózatról, és felkértem őket, hogy 
vegyenek részt az októberi nagyszebeni konfe
rencián. [Ez a Pécsett elindult és tavasszal 
Krakkóban folytatódott EKF egyetemi hálózat 
újabb találkozója.]

— Mekkora város Liverpool, és melyek a 
legfőbb kulturális és gazdasági jellemzői?

— Elég nehéz pontosan megmondani, hogy 
mekkora is Liverpool, mert része a Greater 
Merseyside körzetnek, mindenesetre a 
népessége körülbelül félmilliós. Északnyugat 
Anglia tengerparti városáról van szó, amely 
híres a kikötőjéről, a sportjáról és a kulturális 
örökségéről. Idén (2007-ben) ünnepeljük a 
város megalapításának 800. évfordulóját.

Híressé (vagy hírhedtté) az ipari forradalom 
időszakában vált, amikor az Egyesült Királyság 
kiterjesztette kereskedelmi kapcsolatait a biro
dalommal (főként Afrikával és Ázsiával), és a 
világ többi részével. Fénykorában ez volt az 
Egyesült Királyság és a Brit Birodalom legna
gyobb kikötője, nagyszerűen prosperáló város 
volt, gyönyörű György korabeli és viktoriánus 
épületekkel. Ezek közül sok fennmaradt, a legfi
gyelemreméltóbb az UNESCO Világörökségi 
Helyszín címet elnyert tengerparti épület- 
együttes, a Waterfront of the Three Graces. 
Aranykorában Liverpool a rabszolga
kereskedelem központja volt, az egyik csúcsa 
annak a háromszögnek, amely Nyugat-Afrikát,

[
A Mersey-öböl

Everymer-Playhouse Színház

az Egyesült Királyságot és Észak-Amerikát 
kötötte össze. Ez vezetett a város és a 
kereskedők hatalmas gazdagságához, de ez az 
itteni múltnak egy olyan része, amelyet nagyon 
sokan szégyellünk. A rabszolga-kereskedelem 
eltörlésének 200. évfordulója, amelyre ugyan
csak most emlékezünk (s amely törvény William 
Wilberforce nevéhez fűződik), nagyon mély 
hatást gyakorol a városra.

A 20. század legnagyobb részében Liverpool 
mint város és mint kikötő folyamatos hanyatlást 
mutatott, és jelenleg az Európai Közösség egyik 
legszegényebb régiójába tartozunk, amely a 
központi uniós pénzügyi alapok támogatására 
szorul.

Mindazonáltal az elmúlt két évtizedben sok 
minden változott, és ahogy közeledünk a 2008- 
as EKF évhez, sorra épülnek az új szállodák és 
más modern épületek. A turizmus napról napra 
növekszik, különösen a fapados légitársaságok
nak (mint az Easylet és a RyanAir) köszön
hetően, amelyek Európa minden részével 
összekapcsolnak bennünket. A város viszonyla
gos közelsége olyan tájakhoz, körzetekhez, 
nemzeti parkokhoz, mint a Laké District, 
Snowdonia, Peak District, ugyancsak sok turis
tát vonz, akik innen indulnak vidéki kirándulá
saikra.

Viktoriánus fénykorának köszönhetően 
Liverpoolban nagyon sok épület és intézmény 
található, amely abból a korszakból maradt 
fenn. Ebben a városban van London után a 
legtöbb múzeum, számos képzőművészeti 
galéria található itt, többek között a Walker és 
a Taté Gallery North. Van öt színházunk és egy 
nagy utazó társulatunk, itt működik az ország 
egyik legjobb zenekara, a Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra. Több György korabeli 
épület található itt, mint Bath-ban!
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Az ország határain túl a legtöbb embernek 
Liverpoolról a Beatles és a labdarúgás jut 
eszébe. Liverpool élő zenei múzeuma a hat
vanas éveknek, amikor nemcsak a Beatles, 
hanem Cilla Black, a Searchers, Bili j. Kramer, 
Billy Fury és a Gerry and the Pacemakers is 
híresek voltak (hogy csupán néhányat említsek 
közülük). Ugyanabból az időből — de még 
korábbról — való a város két első osztályú lab
darúgó csapata, a Liverpool FC (a vörösök), és 
az Everton FC (a kékek). A téli időszakban a 
város utcái, üzletei és szállodái hétről hétre 
megtelnek a szurkolókkal, akik a hétvégi 
mérkőzésre készülődnek.

— Melyek Liverpool reprezentatív kulturális 
intézményei?

— A legnagyobb kulturális intézmények
a következők: The Royal Philharmonic Society, 
The Taté Gallery North, The Walker Art Gallery, 
National Galleries and Museums of Merseyside; 
Everyman-Playhouse Theatre, the Blue Coat Árts 
Centre, FACT (Foundation fór Art and 
Technology), valamint a Liverpool Biennale.

— Jönnek-e létre új kulturális intézmények 
2008-ra? Milyen változást jelent az EKF a kul
turális intézmények számára?

— Nincs tudomásom arról, hogy sor kerülne 
új kulturális intézmények alapítására. Inkább 
arról van szó, hogy a meglévők működése 
kapott új lendületet, és sikerült megnyerniük, 
ide vonzaniuk első osztályú nemzetközi 
művészeket, előadókat és eseményeket. A fil
harmonikus zenekar például meg tudta nyerni 
Sir Simon Rattle karmestert [aki egyébként a 
város szülötte] és a Berlini Filharmonikusokat, 
hogy vállaljanak részt a 2008-as év kiemelkedő 
művészeti eseményeiben.

— Hogyan szerveződik az EKF menedzs
mentje, és mi a kapcsolata a város politikájával 
és bürokráciájával?

— A Liverpool 2008 projekt gazdája a 
Liverpooli Kultúra Társaság (Liverpool Culture 
Company), amely szervezetet a városi önkor
mányzat hozta létre, hogy szervezze és gondoz
za a 2008-ig tartó és az azután következő kul
turális programokat.

A Kultúra Társaságnak van egy menedzs
ment testületé (board), amely 14 tagból és két

tanácsadóból áll, akik az élet mindenféle 
területét képviselik. A testület elnöke james 
Drummond Boné akadémikus, aki a University 
of Liverpool rektorhelyettese [irodalom- 
történész, ismert Byron kutató]. A testület tagjai 
között vannak parlamenti képviselők, városi 
politikusok, a regionális fejlesztési ügynökség 
elnöke, a helyi kulturális intézmények 
képviselői, művészek, írók és médiaszemélyi
ségek.

— Mi az egyetemek szerepe az EKF projekt
ben? Milyen kezdeményezések származnak a 
város egyetemeitől?

— Mint említettem, az EKF-et menedzselő 
központot Drummond Boné professzor vezeti. 
Míg a testület nagyobb létszámú volt, a másik 
nagy egyetem, a Liverpool John Moores rektor
helyettese is tagja volt a boardnak, aki aztán a 
hatékonyság miatt kisebb létszámúvá alakított 
testületből visszavonult.

A Liverpool University (John Belcham pro
fesszor) megbízást kapott arra, hogy írja meg 
Liverpool 800 éves történetét a 2007-es évfor
dulóra. A Hope Egyetem Ifjúsági 
Világkongresszust szervez ezer (18 és 35 év 
közötti) résztvevővel 2008 júniusában 
(www.hope.ac.uk/thebighope) [ennek a gigaren
dezvénynek Bili Chambers az igazgatója]. 
Valamennyi egyetem nemzetközi és országos 
konferenciákat rendez, eseményeket szervez, 
hogy megünnepelje a kulturális főváros címet.
A John Moores Egyetem (LJMU) egy vadonatúj 
művészeti központot avat, és a Liverpooli 
Egyetem is nyit egy új központot. A Hope 
Egyetem új koncerttermet épít.

A LJMU Művészeti és Design Akadémiájának 
építése idén januárban kezdődött, és a 2008-as 
tanévkezdetre készül el, 23,5 millió fontos [kb. 
9 milliárd Ft] beruházási költséggel. Az alap
kőletételen Michael Brown professzor, az LJMU 
rektorhelyettese a következőket mondta: „A 
mai egy kitüntetett nap az egyetem számára. 
Három évig tartott, míg eljutottunk eddig a pil
lanatig. Ahogy az építőmunkások felvonulnak,

[ A liverpooli székesegyház
Walker Szoborgaléria I

egy lépéssel közelebb jutunk annak az 
álmunknak a megvalósításához, hogy létrehoz
zuk az új Művészeti és Design Akadémiánkat.
Az egyetem az Akadémia létrehozásával jelen
tős támogatást nyújt a városnak. Nemcsak 
azért, mert ez az egyetlen új kulturális épület, 
amely az idő alatt nyílik meg, amíg Liverpool 
Európa Kulturális Fővárosa, hanem azért is, 
mert olyan kiemelkedő minőségű épület jön 
létre, amely vetekszik a közelébe fekvő 
Metropolitan Székesegyház jelentőségével. 
2008-tól az Akadémia biztosítékot jelent arra, 
hogy az egyetemisták eljövő nemzedékei és 
Liverpool továbbra is meghatározó szerepet ját
szanak a kreatív iparban. Az Akadémia igazi 
hajtóereje lesz a változásoknak, nemcsak 
abban, ahogyan a művészetet és a dizájnt 
oktatjuk, hanem abban, ahogyan az egyetem 
kölcsönhatásba kerül a kreatív iparral és a 
városi közösséggel”. Az LJMU 2,5 millió font 
támogatást kapott ehhez a beruházáshoz az 
Európai Regionális Fejlesztési Alaptól [kb. 900 
millió Ft],

A Liverpool Egyetem híres, vöröstéglás 
Viktória épületét újítja fel és alakítja át, 7,5 
millió fontos [kb. 3 milliárd Ft-os] költséggel. Az 
épületben művészeti galéria és múzeum létesül, 
amely 2008 júliusában nyitja meg először 
kapuit a nagyközönség előtt. Az 1892-ben emelt 
épületről terjedt el a „vöröstégtás egyetem” 
elnevezés, amellyel az új, városi egyetemeket 
illették. A földszinten kap helyet az egyetem 
„bővülő partnerség” csoportja, akik olyan 
embereket, csoportokat is bátorítanak az 
egyetem (és a múzeum) felkeresésére, akik 
egyébként nem tennék be a lábukat egy 
egyetemre. Általános és középiskolások is részt 
vesznek majd ebben a „bővülő partnerség” pro
jektben. A kiállított tárgyak között az egyetem 
gyűjteményéből szerepelnek majd festmények 
QMW Turner, Jacob Epstein, Lucien Freud, 
Elizabeth Frink stb.), kerámiák, bútorok, de 
emellett természettudományos ereklyék is, 
Tutankhamen múmiájának röntgenfelvétele, 
dinoszaurusz lábnyomok, a természet különös, 
bizarr teremtményei stb.

— Mekkora szerepe van Liverpool lako
sainak, a fiataloknak az EKF projektben? Milyen 
erős a civil részvétel?
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— Széles körben elterjedt vélemény, hogy 
azért Liverpool nyerte el az Európa Kulturális 
Fővárosa címet a sok többi pályázó angol 
várossal szemben, mert itt volt a legerősebb 
a közösségnek és a fiataloknak a részvétele a 
pályázatban. Ez a részvétel a cím elnyerését 
követően csak tovább fokozódott, és különös 
hangsúlyt kaptak a városban működő 
kisközösségek. Létrehoztuk a „Kreatív 
Közösségek” művészeti programot, melynek 
keretében sok kisebb összegű (5000 fontig ter
jedő [kb. 1,9 -2  millió Ft]) pályázati támogatást 
nyerhetnek el helyi csoportok. A Kreatív 
Közösségek program felszabadítja az emberek
ben szunnyadó alkotókedvet, és a kormány 
olyan kiemelkedő kezdeményezésnek tekinti, 
amelyet példának állít más városok elé, hogy 
miként lehet a kultúrát és a kreativitást arra 
használni, hogy egy város új pályára álljon, 
újjászülessen.

Vannak, akik úgy érzik, hogy az EKF prog
ram túlságosan a magas kultúrára és a város 
központjában sorra kerülő eseményekre 
összpontosít, miközben a peremkerületek 
igénye és a populáris kultúra sokkalta 
meghatározóbbak a Liverpool többségét adó 
munkásosztály számára.

— Azok a fejlesztések, változások, amelyek 
most az EKF miatt bekövetkeznek, megtörténtek 
volna-e a kulturális főváros cím elnyerése 
nélkül is?

— Liverpool városa a kulturális főváros 
címet katalizátorként használja arra, hogy 
meghatározó fordulatot hajtson végre a 
település regenerációjának az irányába. Amióta 
a város az EKF címet elnyerte, az épületek, 
utak, közlekedési csomópontok, kereskedelmi 
központok, szállodák viktoriánus időszakból 
örökölt infrastruktúrájának az átalakítása és 
átépítése folyik, a város egy hatalmas 
építkezés, amelyet úgy hívunk, „The Big Dig”
(a nagy ásás).

Az épülő új kereskedelmi központ a leg
nagyobb az egész szigetországban. Az új Aréna 
10 000 férőhelyes, ahol sport és zenei 
események, konferenciák kerülnek megren
dezésre. Itt nyílik meg 2008 januárjában a 
Kulturális Főváros Évad. A Mersey folyó partján, 
a King Rakparton fekvő épület Nyugat-Anglia és 
Észak-Wales zenei és sportközpontja kíván 
lenni. [A teljes nevén Liverpool Echo Aréna az 
elnevezését a városban 1879 óta megjelenő 
Liverpool Echo című lapról kapta.] Az 1970-es 
és 80-as években majdnem lakatlanná vált 
városközpont most újra él és virul, sok új 
lakással, kávézóval, szórakozóhellyel. A várost 
átszelő Mersey folyó torkolatánál vadonatúj 
kikötő épül óceánjárók fogadására. A mai 
Liverpoolt és a 20 évvel ezelőttit össze sem 
lehet hasonlítani, az egyikről nem lehetne 
ráismerni a másikra.

— Melyek voltak a felkészülés során az 
alapvető konfliktusok, és azok kik között zajlot
tak?

— jelentős konfliktusok voltak azzal kap
csolatban, hogy az EKF-et menedzselő Kultúra 
Társaságban milyen legyen a helyi és az 
importált tehetség aránya, részvétele.
Kezdetben például kineveztek korábbi EKF pro
jektekben vagy olimpiai játékokban dolgozó 
külföldi szakértőket, igen magas fizetésért, 
kevés itt töltendő idővel, és még kevesebb 
ismerettel arról, hogy mi is, milyen is Liverpool, 
milyen a város lelke.

Nagyon sok vita folyt (és folyik) arról, hogy 
kik legyenek a legfőbb haszonélvezői a kul
turális főváros évadnak. Sok közösség 
kirekesztve érzi magát. Sokan úgy érzik, hogy 
a fővárosi évadra rátelepedett a magas kultúra 
és a fő kulturális intézmények. Mások szerint 
viszont ez csupán kifogás, hogy ne kelljen részt 
venni a legfőbb városi regenerációs programok
ban. A helyi politikusok úgy érzik, hogy a 
központi kormányzat nem részesíti megfelelő 
pénzügyi támogatásban a programot.

A Kultúra Társaságot beárnyékolja kapcsola
ta a városi önkormányzattal, mely utóbbi 
felelős az elmúlt két évtizedig uralkodott tékoz
lásért és tarthatatlan politizálásért. Sokan úgy 
vélik, hogy a városi önkormányzat bürokráciája 
és politikai belharcai veszélyeztetik a leginkább 
a kulturális főváros év sikerét. És ugyanezek a 
tényezők nyomják el a tehetséget, a kreativi
tást.

Másrészt viszont sokan úgy vélik, hogy az 
említett nehézségek ellenére az EKF év messze 
hangzó siker és egy egész éven át tartó ünnep 
lesz. A liverpooli emberek, az itteni ipari és 
kereskedelmi társaságok, kulturális intézmények 
túlnyomó többségének az az álláspontja, hogy 
— a politikai belharcok ellenére — Liverpool 
a maga sajátos módján sikerre viszi az EKF-et.
A vendégforgalom már megduplázódott, és az 
ingatlanárak még soha ilyen ütemben nem 
növekedtek. Liverpool többé már nem az a 
szegény rokon Északnyugat-Angliában.

— Melyek lesznek a legjelentősebb 
események, projektek 2008-ban?

— Mindenki számít rá, hogy Sir Paul 
McCartney és talán Ringó Starr is fellép, de ez 
egyelőre inkább remény, mint realitás. Az új 
Aréna már szinte teljesen elkészült, a város 
egyik kiemelkedő fejlesztése ez. Az új bevásár
lóközpont ugyancsak évtizedekig jelentős 
tényezője lesz a városnak. Máskülönben a nagy 
városi intézmények (kulturálisak, oktatásiak, 
közművelődésiek) az év során mérföldkőnek 
számító országos és nemzetközi találkozókat, 
gyűléseket szerveznek. Biztos vagyok benne, 
hogy Liverpoolban az élet egész éven át 
pezsegni fog.

— Milyennek látja az EKF hatását a városra, 
az egyetemre, és személyesen önre?

— Az önbizalom és a megújulás 
képességének érzését adta egy olyan városnak, 
amelyet korábban a szegénység, a rossz 
lakhatási körülmények, a munkanélküliség és az 
alacsony önbecsülés jellemzett. Úgy vélem, 
Liverpool viszonya az EKF-hez rendkívül 
sokrétű, széles skálán mozgó, és az EKF hatása 
a városra felbecsülhetetlen. A város egét sok 
éve építődaruk népesítik be. A turisztikai ipar 
robbanásszerű fejlődésnek indult, az Easyjet- 
nek és a RyanAir-nek is köszönhetően. Végre 
van egy akkora arénánk, amely vetekedhet 
Manchesterével, és amely alkalmas a legjobb 
popkoncertek megrendezésére. A Liverpool FC 
ismét Európa legjobb labdarúgócsapatai közé 
tartozik.

Az egyetemek sokkal jobban tudnak hall
gatókat toborozni belföldről és külföldről 
egyaránt. Liverpool pezsgő kulturális és tár
sadalmi élete jelentős vonzerőt gyakorol az 
egyetemisták, doktoranduszok számára. A 
Beatles és a Liverpool FC ugyancsak hozzájárul 
ehhez a vonzerőhöz.

Számomra az EKF a kultúrában való egész 
éves intenzív megmerítkezés érzését adja, a 
várakozást, hogy egész éven át vendégek jön
nek az otthonomba, és hogy remélhetőleg sok
sok baráttal találkozhatom Európából és a 
világból. Én szervezem a 2008. június 4 -11. 
között megrendezendő Big Hope Ifjúsági 
Világkongresszust, és egészen addig (de már 
most is) minden ébren töltött órám az erre való 
készüléssel, ennek szervezésével telik. ■

[ A Szent János Park ]
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A víziótól a revízióig
A pécsi EKF metamorfózisa

Az alább következő írás nem kíván Pécs EKF 
sajtómérlegének „negatív” serpenyőjébe újabb 
nehezéket helyezni. Inkább vizsgálni törekszik 
azokat a folyamatokat, melyek a médiamérleg 
s vele a helyi és országos közvélekedés 
markánsan kedvezőtlen alakulásához vezettek.
Jó leszögezni, hogy szerzője nem teheti ezt más 
nézőpontból, mint belülről, hiszen a kezdetektől 
fogva nyakig ül ebben a szószban, hol eufóriku
sán lubickolva, hol tehetetlenül fuldokolva. 
Mindenesetre nem annyira, hogy vonatkozhatna 
rá a központi szájzár. Magyarán civil, de erre 
a fogalomra majd még vissza kell térni.

A változásokról szeretnék írni.
Mindenekelőtt a személyi változásokról, melyek 
mindig a hírek élén állnak, tulajdonképpen 
maguk hozzák létre a hírt, s csaknem minden 
esetben negatív konnotációval járnak.
Leginkább az érdekel, hogy az EKF „személyi 
fluktuációja” az eredeti tartalomnak, például 
a nyertes pályázat szellemének és értékprefe
renciáinak megváltozásával jár-e együtt, jelenti- 
e annak deformálódását, netán felülvizsgálatát, 
revízióját? Attól tartok, hogy összességében

igen. A kérdés persze meg is fordítható. Vajon 
a „tartalom” megváltoztatása, irányított hang
súlyeltolódásai okai-e egy-egy távozásnak, 
leköszönésnek? Félek, itt sem lehet egyértelmű 
nemmel válaszolni. És végül a legfontosabb 
dilemma: a politikai és üzleti érdekek 
törvényszerű megjelenése elvezet-e az eredeti 
pályázatot meghatározó kollektív szellemi 
autonómia fölszámolásáig?

A távozások, lelépések sorozata akkor 
indult, amikor a politika felocsúdott. Nem 
hagyhatta, hatalomtechnikai megfontolásoktól 
vezérelt viselkedési kódexe nem engedte, hogy 
az akkor még sokkal kevésbé pirruszinak látszó 
győzelem babérjait „civilek” arassák le. 
Természetesen nem „a” politika hozta a dön
téseket, hanem a politikával hivatásszerűen 
foglalkozó gyarló emberek, akik rendszerint 
kívül és felül állnak a szakmai megfontolá
sokon. Mindez a politika versus civilek elterjedt 
nyelvi fordulata s a vele együtt terjedő foga

Képeslap a 20. század elejéről.
A szerző gyűjteményéből.

lomzavar általánossá válása miatt némi magya
rázatot kíván. Mert hát baj van a civil kifejezés 
használatával, így a kreált ellentétpár egész 
értelmezésével is. A szóhasználat azt sugallja, 
mintha profik és amatőrök szembeállításával 
volna dolgunk. Valójában így is van, csak épp 
fordítva. Médiaközhely, hogy Pécsett a 2010 évi 
Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez 
vezető folyamat stratégiáját, taktikai lépéseit, 
mozgósítását ún. civilek egy csoportja dolgozta 
ki, „vezérelte le”, s az ő munkájuk eredménye 
a riválisokét tartalmában és küllemében 
valóban felülmúló pályázati mű is. (Nem 
szeretném e mondattal negligálni a formális 
pályázathoz elengedhetetlen hivatali, apparátusi 
közreműködést.) Mi, pécsiek tudjuk a legjob
ban, hogy ezek a politikusi szóhasználat szerin
ti civilek nem holmi nyeretlen kétévesek, jám
bor széplelkek, provinciális városcicomázók 
voltak, hanem igazi profik. Egyrészt olyan disz
ciplínák avatott művelői, melyek nélkül érdem
leges EKF-pályázatot sem megfogalmazni, sem 
sikerre vinni nem lehet, másrészt elkötelezett 
lobbisták, ráadásul a nyilvánosságot befolyásol
ni, „tematizálni”, a város iránti szimpátiát ébren

2007/4 echo 5

VÁRKONYI GYÖRGY



K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

tartani képes publicisták. Ebbőt a szempontból 
mindegy, hogy pénzért vagy ingyen dolgoztak, 
a lényeg, hogy szervezetten. Ez a szervezettség 
azonban nem tagozódott be a politikai hierar
chiába, sőt a politikai struktúráktól, az azok 
által irányított közigazgatási szisztémától való 
elkülönülésre törekedett, miközben nem vitatta, 
vitathatta az utóbbival való együttműködés 
szükségszerű voltát. A kölcsönös bizalmatlan
ság, a „tehetetlenségi nyomaték” eltérő foka 
egymásnak ellentmondó szervezeti és működési 
rendszerek, rivalizáló felépítési ágrajzok, 
lényeges pontjaikon összeegyeztethetetlen 
döntési hierarchiák megalkotásához, ezek 
ütközéséhez vezetett. Ebben a küzdelemben, 
melynek kimenetele aligha lehetett kétséges, 
a profi szerepét játszó politikusok azok voltak, 
amik: amatőrök, outsiderek, szakmán kívüliek. 
Döntéshozói hatalommal — határozott és 
átmeneti időtartamra — felruházott civilek.
Épp mandátumhoz kötött kompetenciájuk és 
érdekérvényesítő lehetőségeik átmeneti volta 
az, ami rendíthetetlenségüket és kikezdhetetlen 
önbizalmukat magyarázza. Itt két súlyos rendel
lenességre, funkcionális zavarra kell rámutat
nunk. Egyik az, hogy a politikusok fenti 
erényeiket jelen esetben nem politikai ellen
feleikkel szemben, hanem a politikai és szellemi 
függetlenségükön őrködő és a „közös”cétért 
hatékonyan működni képes szakértők ellenében 
tanúsítják. A másik, nagyon specifikus, ám 
a m$i magyar politikai kultúra ismeretében 
mégsem igazán meglepő mozzanat, hogy fel 
sem merül a szembenálló pártok közötti 
együttműködés lehetősége, valaminő (városi 
viszonylatban) történelmi érdekközösség víziója. 
Attól persze, hogy a pártok (kormánypártok és 
ellenzékiek) a pártok fölötti érdekközösséget 
sem fel-, sem elismerni nem képesek, a poli
tikusok néha még „fölülemelkedhetnek” e 
polarizáltságon. A helyi politikában s a 
szorosan vett pécsi EKF-történetben is számos 
példát lehet találni racionális (azaz gazdasági) 
érdekek által diktált, fölöttébb különös 
együttműködésekre. Legalább ennyit vagy töb
bet — s ez nem csak a helyi viszonyokra igaz 
— egy másik fajta, talán öntudatlanul cinkos 
összeborulásra. Ugyanis a politikus is ember, 
ízlése van. Többnyire csapnivalóan konzervatív 
vagy bulvárízű, tisztelet az egyre fogyatkozó 
kivételnek. A — nevezzük az egyszerűség ked
véért így — rossz ízlés azonban pártok és 
világnézetek feletti összetartó erőként tud 
működni. (A rendszerváltás utáni kultúrpolitika

néhány személyi döntését e tétel nélkül egy
szerűen lehetetlen volna megmagyarázni.) 
Mindenesetre tanulságos művészettörténeti 
tény, hogy a mégoly különböző előjelű dik
tatúrák hatalmi és kulturális reprezentációjuk 
érdekében mennyire hasonló vagy épp azonos 
művészeti arzenált alkalmaztak, mennyire 
összecsengő esztétikai alapvetésekre 
támaszkodtak. De maradjunk a helyi viszo
nyoknál!

Az EKF-folyamat elején a dolgokat eldöntő 
„civileknek” nem kellett jóváhagyást kérniük 
vizuális arculati kérdésekben. Kompetenciájukat 
a párt- és a hivatali hierarchia még nem vonta 
kétségbe. Evvel az autonómiával élve rendkívül 
szerencsés döntést hoztak, melynek eredménye 
egy olyan eurokompatibilis, egyetemesen 
értelmezhető, a modernista tradíciót és a 
német-magyar kapcsolatot kellő elvontsággal 
kifejező dizájn lett, melynek a lógótól a 
lay-outig, a tipográfiától az óriásplakátig ható 
érvénye, geometrikus karaktere a történeti és 
etnokulturális sokoldalúságot egységes és hatá
sos keretbe volt képes foglalni. A politikai 
„visszavétel” s az ennek árnyékában beindult 
szakági intézményesülés (ami a folyamat egy 
pontján elkerülhetetlen, ám hajlamos a szük
ségesnél nagyobb, öncélú burjánzásra) egyik 
első akciója volt a sikeres és bevezetett arculat 
kritikája. Azaz a populáris ízlésnormák által 
mozgatott, és „szakszerű” marketingkörítésbe 
csomagolt revízió. Láttam a hivatalos alternatí
vaként beterjesztett, legmagasabb jóváhagyást 
élvező terveket. A dilettáns lógóban volt min
den — Mecsekoldal, Tv-torony stb. —, ami 
csak a provinciális gondolkodás ikonográ
fiájában elképzelhető. Felrémlett előttem a 
pártállami békeidők egyik heraldikai kampánya, 
amikor az újdonsült városok és egyéb 
települések „jellemző” címereket terveztettek 
maguknak. Pécsnek is volt ilyen, felejthető.
A happy (?) enddel zárult, mert hatástalanított 
lógó történet azonban modell értékű. A politikai 
befolyás, az ettől nem független személyi vál
tozások és az arcvesztés, értékvesztés 
összekapcsolódásának veszélyére hívja fel a 
figyelmet. Takáts József pályázatíró, főtanács
adó, Tarrósy István menedzsment igazgató,
Kiss Tibor „általános” igazgató, Freivogel Gábor

főépítész más-más indokokra visszavezethető 
és más-más munkajogi formát öltő kiválása az 
EKF nagy meneteléséből nem egyszerűen egy 
nemzetközi összefüggésekbe ágyazódó 
kisvárosi botránykrónika fejezetei, hanem mind
annyiszor a szakmai kontinuitás megszaka
dásának példái. Finoman szólva is luxus.

De nemcsak személyi posztokról van szó, 
hanem testületekről is, hiszen a legrátermettebb 
személyek sem képesek egymagukban 
elvégezni a munka kollektív bölcsességet és 
akkumulált ismereteket igénylő oroszlánrészét. 
Természetesen a bíráló, döntés-előkészítő, 
minősítő, szelekciós feladatokról van szó. 
Kanalizálásról, szűrésről, melyeknek vezérelvei a 
minőség és a kompatibilitás. Ebből a célból jött 
létre a különböző szakterületek képviselőiből 
verbuvált, Újvári Jenő vezette Programtanács. 
Működését a — mondjuk úgy — városháza 
érzékelhető gyanakvással figyelte, pontosan 
meg nem határozott jogköreit relativizálni 
igyekezett, hisz saját értékrendje érvényesíté
sének konkurensét látta benne. A nem éppen 
jóindulatú (de miért és miképpen is lett volna 
az?) országos sajtó ekkortájt írt maliciózus 
cikkeket ökörsütésről és lepényevésről, mint 
2010-es perspektíváról.

Hasonló, bár talán kevésbé konkrét szerepe 
volt a részben ugyancsak önnemzéssel létreho
zott ÉVArc-nak, a Horváth András építész 
vezetésével működő építészeti és városarculati 
tanácsadó testületnek. Mindkét testület 
hasznos, mondhatni nélkülözhetetlen szakértői 
munkát végzett, s mindkettő megszűnt akkor, 
amikor nagy sokára (2006 végén) döntés 
született az előírásos és eurokonform struktúrák 
felállításáról, a művészeti igazgató és az EKF- 
főépítész kinevezéséről. A szakmailag mégoly 
konszolidált, ám „öntevékeny” társadalmi 
testületek szerepét professzionális apparátusok 
vették át. Egyik a programok összeállítására és 
finanszírozásának megszervezésére, másik a 
„kulcsprojektek” (fejlesztési jellegű beruházási 
programok), mint építészeti, urbanisztikai víziók 
életre hívására és felügyeletére volt hivatott. 
Személyi döntéssel összefüggő fölöttébb 
különös fordulat, hogy Freivogel Gábor 
menesztése után elvi és operatív (?) hatáskörét 
újból szakértői bizottságra ruházta át ... ki is?
Ha kerülni akarjuk az eufemizáló „politika” kife
jezést, akkor a városi közgyűlés. Isten áldása 
legyen rajtunk s ezen az ad hoc testületen, 
amelynek most hivatalt kell játszania! Szükség 
lesz rá! (Mármint az áldásra.)
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Bár az iménti példa épp egy politikai dön
téssel létrehozott szakmai testületről szól, 
mégis elérkezett az ideje annak, hogy megvizs
gáljuk, miért akarják a politikusok a szakmai 
testületek jogosítványait elvitatni, miért 
vonakodnak a szakmai döntéseket szellemi 
értelemben független szakemberekre bízni. 
Legtöbb politikus egy-egy testület, szakértői 
bizottság legitimitását politikai (azaz párt-) 
jóváhagyás nélkül el sem tudja képzelni. Holott 
az efféle, kulturális kompetenciával bíró grémi
umok rendeltetése éppen az volna, hogy 
kiküszöböljék, ellensúlyozzák a „politika” 
inkompetenciáját. Vajon hiúságról, féltékeny
ségről, piárról és gazdasági haszonlesésről van- 
e szó, illetve ezek tetszőleges arányú kever- 
cséről? Ne feledjük, nincs kompromittáltabb 
szociológiai képlet a mai Magyarországon az 
ún. politikai osztálynál. Ezt a „hátrányos 
helyzetet” valahogyan kompenzálni kell, de a 
dolog csapdája, hogy az erre irányuló politikusi 
törekvések tovább erodálják a közbizalmat.
Az indokolatlan szánakozás fényűzését azonban 
nem engedhetjük meg magunknak. Sokkal 
indokoltabb azt a kérdést fölvetni, hogy a poli
tikus és az azok egyedeiből összeálló halmaz 
azért viselkedik-e így, mert ez lényegéből fakad, 
vagy pozícióját a „politikai döntés” öntudata is 
befolyásolja. Arról a Pécs javára szóló döntésről 
beszélek, amelyről egyre többen és egyre 
nyíltabban fogalmazzák meg, hogy — 
nemzetközi szakértői testület ide vagy oda, 
alkalmasság és színvonalas pályázat amoda — 
politikai volt. )ó volna persze hinni, hogy nem 
így volt, vagy legalább azt, hogy „a politika” 
döntésével egybeesett a szakmai bírálók 
álláspontja. És nagyon jó volna még hinni sok 
mindent, legfőképpen azt, hogy nem fölösleges 
köröket róttunk. Hogy nem a politikai cinizmus 
oltárán áldoztak jobb sorsra érdemes emberek 
éveket az életükből, egzisztenciákat, ambíció
kat, hitet és illúziókat. Mert ha igen, akkor a 
politikusok igazát formállogikai úton nehéz 
vitatni. Az ő szemszögükből nekik jár a konc. 
Mindenki más csak bedolgozó lehet. Ki lokál- 
patrióta hevületből, ki fizetéséért, ki nagyvonalú 
megrendelésekért.

Utóbbi, a politikától nyilván nem független 
csoportba tartoznak azok, az EKF-szisztéma 
uniós protokolljában is előírt megvalósíthatósá
gi tanulmányok, amelyek sajátos időzítésüknél 
fogva (közgyűlési, kormány-, és uniós szinten 
elfogadott döntések, megkötött szerződések, 
kiírt, lebonyolított és elbírált nemzetközi terv

pályázatok után) ugyancsak teret engedhetnek 
az általános revíziós furornak. Olyan kérdéseket 
tesznek fel és válaszolnak meg könnyű szívvel 
és jó sok pénzért, amelyeket a folyamatok 
(kulcsprojektek) indítása előtt kellett volna 
tisztázni. Időzített bombák ketyegnek, álmok 
fosztanak szét, s az átszabott víziókat nincs ki 
és nincs kitől számon kérje. Mindenütt új 
emberek, akik sem a folyamatosságot, sem 
a felelősséget nem vállalják elődjeik céljaival 
kapcsolatban.

Látnivaló, hogy a fentebb leírt és inkább 
deformatív, mint konstruktív jellegű folyamatos 
revízióért viselt felelősség megoszlik. Bármily jó 
volna is, nem lehet teljes egészében az 
egyébként joggal elmarasztalt politikusok 
nyakába varrni. Közrejátszanak benne 
önmagukat omnipotensnek tételező gazdasági 
tényezők, a kultúrát messziről ugató megmondó 
emberek is. (Ezúttal nem a politikától/politiku- 
soktól elválaszthatatlan vele/velük szimbiózis
ban élő, ismerős üzleti körökre gondotok.
Azokat eleve beleértem a helyi politika fogalmá
ba.) Nem a politikusok, hanem az igazság 
védelmében tartozunk azt is fölemlíteni, hogy 
akadtak és még mindig akadnak a politikai elit
nek olyan mutánsai, akiknek sokat köszönhet 
az EKF folyamat. (Természetesen nem a poli
tikai döntésről van szó.) Főhajtást érdemelnek 
és nevük bölcs elhallgatását az irigység és 
butaság sűrű közegében. Ugyanis attól tudtak 
hasznosak lenni, hogy tették a dolgukat, s al
kalmasint kibújtak „a politika” nyúlós hálójából. 
Ez viszont nem bocsánatos bűn. A birodalom, 
ha tud, visszavág. Ám valljuk be, a kultúra 
felkent papjai is megérik a pénzüket. Egyetlen 
— nem tagadom, engem szűkebb szakmámban 
és távlati terveimben is érintő — példával hadd 
illusztráljam ezt.

Mintegy fél éve kortárs képzőművészeti kiál
lítás nyílt egy átmenetileg üresen álló üzemi 
csarnok jó hangulatú és bizonyos típusú kiál
lításokra kétségkívül alkalmas, tágas tereiben.
A verniszázson tudós kollégáim (nem csak szó
fordulat: egyetemi professzorokról van szó) 
egymás után világosodtak meg: hiszen itt van 
a „nagy kiállítótér”, mi szükség akkor pazarló, 
milliárdos beruházásokra. Ilyen befolyásos, és 
véleményformáló súllyal rendelkező emberek

számára nem mentség, hogy nem tudják, mit 
cselekszenek. Mert lássuk, mi mindent hagy 
figyelmen kívül a felelőtlen érvelés. Először azt, 
hogy ha a nagy kiállítótérnek keresztelt projekt 
nem a kijelölt, pro és kontra megharcolt helyen, 
nem a tervpályázat alapjául szolgáló szakmai 
program alapján valósul meg, akkor nem lehet 
egyesíteni és méltó körülmények közé helyezni 
a pécsi művészeti muzeotógia legegyértel
műbben európai érvényű produkcióját, a 
Modern Magyar Képtárat, amit a költség-haszon 
modellel, bugyuta felmérések alapján dolgozó 
piackutatók egy része amúgy is hajlamos volna 
leírni. Akkor nem kerül sor a múzeumutca leg
nagyobb attrakcióinak számító további 
művészeti múzeumok és állandó kiállítások 
rendbetételére, olyasfajta átfogó rekonstruk
cióra, mint amin a világörökséghez sorolt 
ókeresztény temető hányatott sorsú objektumai 
átestek. Erre ugyanis nincs külön terv, pénz és 
akarat.

Másodszor azt tévesztik szem elől a spa
nyolviasz felfedezői, hogy a legszebb lepusztult 
ipari terek (magam is vonzódom hozzájuk) sem 
alkalmasak mindenre, ami egy ilyen 
beruházástól joggal elvárható. Nem alkalmasak 
magas műtárgyvédelmi igényű, korszerű muze- 
ológiai, biztonsági és környezetesztétikai 
követelményeket támasztó kiállítási anyagok 
fogadására. És ekkor még nem beszéltünk az 
intézményi kompatibilitásról, arról, hogy kinek 
ki lehet partnere. Sajnos bizonyítékkal is szol
gálhatok a technikai értelemben is eurokonform 
kiállítóhelyiség hiányának hendikepjéről.
A huszadik századi építészet és formatervezés 
korszakalkotó mesterének, Breuer Marcellnek 
egy német vállalkozás (Vitra-Design) által 
összeállított nagyigényű, látványos és 
tudományos alaposságú vándorkiállítása azért 
van máig prolongálva a budapesti Ludwig 
Múzeumban, mert Breuer szülővárosa nem 
tudott alkalmas kiállítóhelyet felajánlani a 
helyszínen igencsak elcsodálkozó német 
szakembereknek. Az akarat és a pénz is (!) 
megvolt, a technikai feltételek hiányoztak. 
(Gyengébbek vagy csak tájékozatlanabbak 
kedvéért: „Pécsiek a Bauhausban”, a nagy kiál
lítótér 2010-es nyitó kiállításának munkacíme.) 
Ha valami, hát ez az állapot viszont olyan, 
amiben feltétlenül változást kell elérni!
Feszülten várom, hogy mit és kit hoz még 
az idő. És nagyon remélem, hogy nem holmi 
messiásokat! ■
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Kelet-nyugati átjáró
A határtalan város című pécsi pályázat „Az európai üzenet” című fejezete a kővetkező 
mondatokkal kezdődik: „Pécs lehet Európa első kulturális fővárosa, amely nyit a Bal
kán sokszínű kultúrája felé. Ez pályázatunk első számú európai üzenete. Pécs olyan 
időszakban lehet kulturális főváros, amikor kiterjedőben lesznek az Európai Unió 
határai a balkán országok felé...” Ennek az elgondolásnak a jegyében indult el egy 
több évre (legalább 2010-ig) tervezett sorozat, amely a Balkán kultúrájának bemutatá
sát, az európai régiók közötti párbeszédet hivatott elősegíteni. Az idén az Örökség 
Fesztivál keretében megrendezett első találkozón egyrészt koncerteken mutatkoztak be 
a balkáni zene hazai és délkelet-európai jeles képviselői, másrészt konferenciákon és 
felolvasásokon járták körül a kulturális különbözőség poétikáját és politikáját hazai és 
külföldi kutatók és írók.

Ha a world music/világzene fogalmát boncol
gatjuk, egyértelműen az utóbbi 25-30  év globa- 
tizációs/üzleti törekvései vezették be populáris 
megközelítését: a tradicionális dallamokat a 
nyugati harmóniavilágnak megfelelően globális 
fogyasztásra alkalmassá téve, újracsomagolva 
juttatják el a fogyasztókhoz. Tehát minden 
stílustörekvésében közös pontnak számít az 
állandó visszanyúlás a gyökerekhez, és az erre 
épülő megújulás. Ez egyébként összhangban 
van a Martin Heidegger-féle „Wiederholung” 
fogalmával, illetve Jacques Derrida dekonstruk- 
ciójával. A világzene kisajátítja a hagyo
mányokat, hogy aztán szakítva velük kreatívan 
újítsa meg a mai posztmodern világ elvárá
sainak megfelelve.'

Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa 
pályázatában is megfogalmazott egyik alap
pillér, a kapu szerep a Balkán felé. Földrajzi 
helyzetünk, a város multikulturális adottságai 
mellett az is szempont és vonzerő egy ilyen 
rendezvénynél, hogy világszerte nagy népsze
rűségnek örvend a Balkán sokszínű zenéje, 
talán a Kusturica filmeknek és Gorán Bregovic

szerzeményeinek is köszönhetően. 
Előreláthatóan ez a trend 2010-ben is működik 
majd, hiszen a Balkán zenei értékei folyamato
san izgalmasak a világ számára. Erre az elgon
dolásra épülve startolt most a Kelet-nyugati 
Átjáró 2007 /B a lkán  Világzenei Fesztivál.

A Sétatéren a 2005-ben különböző együtte
sek tagjaiból alakult fiatal hazai zenekar, az 
Ajde Braco (Gyerünk Tesók!) kezdett a balkáni 
rezesbandák lendületével, természetesen egy 
csocsekkel. (A fesztivál etső napját nyugodtan 
a csocsek napjának is elkeresztelhették volna.) 
Ez a jellegzetes, aszimmetrikus ritmusú balkáni 
muzsika a közel-keleti és az arab-török világ 
tánchagyományainak, zenéinek folytatása, 
összetett szerkezetű, különleges hangsúlyokra 
épül. Általában 9/8-os, 11/8-os és 7/8-os vál
tozata a leggyakoribb. A tíztagú csapat a térség

[ A Söndörgő együttes.
Vendég: Herczku Ági és Ferus Mustafov 

a csocsekkirály

változatos és tüzes zenéiből állította össze (a 
beállások elhúzódása miatt sajnos rövid) prog
ramját. Szerb, makedón, bolgár, görög, török és 
román folklórból merítettek, ahogy kell fúvó
sokkal (szaxofonok, trombiták, tuba, furulya), 
harmonikával, ütősökkel... Világzenei 
megközelítésüket mi sem jelzi jobban, minthogy 
a tagok között népzenészek és jazzisták is elő
fordulnak, így nem véletlen náluk a műfajok 
fúziójára törekvés. No meg a pengetősöket 
erősítő elektromos gitár sem autentikus folklór
instrumentum. Farkas Tünde énekesnő szép 
hangja, természetes előadásmódja is erősségük.

Majd eljött az Eredics-família ideje, hisz 
a Vujicsics együttesben ezúttal apák és fiúk 
együtt léptek fel, de a rákövetkező 
Söndörgő ben már önállóan bizonyíthattak a 
fiatalok. Ha van együttes, amelynek neve hal
latára a délszláv autentikus zene legjelesebb 
értékei jutnak eszünkbe, az a Vujicsics. Hisz 
az 1974-ben alakult, és '76 óta ezen a néven 
szereplő zenekar szerte a világon nagy népsze
rűségnek örvend. A hazai délszláv népzene 
tragikusan elhunyt gyűjtőjének, Vujicsics 
Tihamérnak a nevét felvevő formáció nemcsak 
felvállalta példaképe életművének közreadását, 
hanem önálló gyűjtőmunkával gazdagította 
műsorait. A mostani fellépés érdekességét az 
adta, hogy az alaptag Eredics Gábor és Eredics 
Kálmán mellett két ifjú Eredics, Áron és Dávid 
is szerepelt Brczán Miroszláv, Szendrődi Ferenc 
és Vizeli Balázs mellett. A délszláv tambu- 
razenekarok hagyományos megoldásait jó 
szokásukhoz híven igen virtuózán adták elő 
improvizatív részekkel teletűzdelve. 
Természetesen a gyors, kétnegyedes körtánc 
jellegzetes zenéje, a kóló sem hiányzott, nép
szerű baranyai formáiban sem.
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A Csocsekkirály 
esete Mókussal
Következett az első napot záró csúcskoncert, 
a Söndörgő a makedón csocsekkirállyal, Ferus 
Mustafowal. A 12 évvel ezelőtt a Vujicsics tag
jainak fiaiból, illetve rokongyerekekből a 
Dunakanyarban alakult kölyökcsapat mára 
Európa-hírűvé vált. A minap az újvidéki tambu- 
raversenyen Eredics Áron prímásként az első 
díjat, a zenekar pedig a második díjat hozta el. 
A Queen Elizabeth Hall világszínvonalú pódi
umán a londoni közönséget is elkápráztatták, 
de Bécsben és Budapesten is jelentős sikereket 
arattak a világhírű szaxofonvirtuózzal. Ferus régi 
példaképük: amikor kölyökkorukban elkezdtek 
muzsikálni, lemezeit etalonnak tartották, s 
kazettáit is rongyosra játszották. Mindig arra 
vágytak, hogy élőben is hallhassák. S mit ad 
Isten, egy barátjuk Skopjéban járt, ahol teljesen 
véletlenül összefutott Ferus Mustafovval, akivel 
összebarátkoztak. Egyből jött is szólni: 
gyerekek, itt a lehetőség, fel tudjátok vele 
venni a kapcsolatot. Nem is haboztak, kiutaztak 
Skopjéba egy koncertmeghívással a Művészetek

Palotájába, így ide tudták hozni 
Magyarországra. Óriási ajándéknak tartják az 
élettől, hogy ilyen példaképpel muzsikálhatnak. 
A Búzás Attila (bőgő, ének), Eredics Áron (prím- 
tambura, tarabuka, ének), Eredics Benjámin 
(brácstambura, ének), Eredics Dávid (klarinét, 
szaxofon, tambura, ének) és Eredics Salamon 
(harmonika, furulya, basszprímtambura, ének) 
felállású csapat a Londonban és Budapesten 
bemutatotthoz hasonlóan olyan színes műsort 
állított össze, ami mindenkinek nyújtott finom 
ízeket a délszláv népzenéből. Meglepetésre 
HerczkuÁgi is velük érkezett, akinek kvalitásai 
köztudottak a magyar folklórban, de ezúttal — 
sokoldalúságát bizonyítva — csodás balkáni 
dallamokkal varázsolta el a szépszámú közön
séget. A népviseletbe öltözött négy (pécsi) tán
cos szerepeltetése látványnak sem volt utolsó.
A bevezető délszláv dallamok, a mohácsi tam- 
burás szám, a szerbiai vlach-dallam, no meg 
a kólók után Bartók és Vujicsics mesterek 
gyűjtéseiből szemezgettek Ágival egyetemben. 
Majd érkezett Ferus és egyből kitágult a (zenei) 
horizont: ilyen virtuóz szaxofon- és klarinét
játékot ritkán hallani. Nem véletlen a csocsek
király titulus. Évszázadok keserű sorscsapásai
nak hangjait fújta ki magából eszement 
sebességű eksztatikus lökettel. Sajnálhatják, 
akik lemaradtak a koncertről. Nekik talán némi 
vigasz, hogy a készülő új Söndörgő lemezen is 
szerepel Ferus Mustafov és Herczku Ági. Eredics 
Áron még annyit elárult: „Az előző, Oj Jávoré -  
Jávorfa című 10 éves jubileum i albumunkon 
Sebestyén Márta énekelt, de ő nem mindig vállal

szabadtéren nagy tömeg előtt fellépést. Ági régi 
barátunk, nagyon szereti a szerb dallamokat, 
szívesen jött ezúttal is velünk. A további változás 
a zenekarban, hogy Wertetics Szlobodán har- 
monikás sajnos távozott. Az ő helyét a legkiseb
bik öcsém, a 17  éves Sáli (Eredics Salamon) vette 
át harmonikán, igen jó l nyomja. Ferus mellett 
másik szólistának lenni pedig nem kis feladat.
S  hogy a sikereinkhez mit szólnak a szüléink? Ha 
abba a korba lépek, mint az apazenekar Vujicsics 
együttes tagjai, én leszek a legboldogabb, ha 
majd én is elmondhatom, hogy a fiaim ilyen 
muzsikára adták a fejüket és még jó l is csinálják. 
Pláne, hogy ilyen színvonalú fesztiválokon, szín 
padokon léphetnek föl. Biztos vagyok benne, 
hogy nekik ez tényleg nagy dolog, hogy a fiaik 
ugyanúgy viszik tovább azt a hagyományt, amit 
ők már több mint 33  éve ápolnak. Úgyhogy nagy 
mázlisták vagyunk!”

A fesztivál másnap este a Zsolnay gyár 
Labor kísérleti terében folytatódott a tavaly 
alakult hattagú Fabula Rasa (alias Mókus-őrs) 
fellépésével. A környező országok népzenei ele
meiből építkező formáció fiatal hazai zenészek
ből jött össze, akik különböző stílusú 
zenekarokban már szereztek tapasztalatokat. 
Modern, kortárs világzenéjükben így a folklór, 
a folkrock, az etnojazz és különféle egyéb

Lajkó Félix

2007/4 echo 9



K U L T Ú R A  F O V A R O S A

könnyűzenei megoldások keveredtek. Saját 
kompozíciókat játszottak: a „Semminek ágán” 
különleges balkáni töltetű és páratlan ritmusú 
dalukban Szirtes Edina „Mókus” hegedűs 
erőteljes énekhangja és Balogh Guszti lágyabb, 
roma karakterjegyeket hordozó előadásmódja 
jól passzolt egymáshoz. A „Furfangos dal” is 
ezt az utat folytatta, ebben a hegedű virtuóz 
körei után belépő szájbőgőzés ütött nagyot. 
Roma és klezmer hatásokat tükrözött a lüktető 
ritmusú „Istenem, Istenem!”, melynek erejét 
szintén Guszti éneke és szájbőgőzése adta meg. 
A „Kis Mókustánc” a Kolinda progresszív folkos 
zenei világát idézően hegedű, klarinét párhuza
mokra, és „Mókus” szépdallamú dúdolására 
épült. Az aszimmetrikus lüktetésű „Macedón” 
című számuk virtuóz módon hozta a balkáni 
vidék ismert megoldásait. A hangulatot pedig 
az igazi vezéregyéniségként bemutatkozott 
„Mókus” jóízű szövegelései fokozták.

A tehetséges fiatal csapat műsora után 
bedugult a Labor, sokan nem is fértek be Lajkó 
Félix koncertjére. Nem véletlen, hogy szűknek 
bizonyult a hely, hisz a vajdasági muzsikus 
népszerűsége hosszú évek óta töretlen. Idevágó 
emlék, hogy 15 évvel ezelőtt, szintén a Zsolnay- 
komplexumhoz tartozó szépemlékű városi 
művelődési házban, a DOZSO-ban rendezett 
Eleven Fesztiválon lépett fel először Pécsett 
az akkor még tinikorú hegedűs, Dresch Mihály 
együttesének tagjaként. Utoljára pedig tavaly 
februárban adott zsúfolt telt házas koncertet 
triójával a pécsi Zsinagógában. Ezúttal az akkor 
is vele szereplő Brasnyó Antal brácsással 
érkezett. Most is csodálatosan egymásra hango
lódva építkeztek klasszikus, kortárs, nép- és 
világzenei, illetve jazzelemekből. A szabadkai 
művészek elsöprő erejű, virtuóz, sodró 
lendületű zenéje, és a mélylélekből előbányá
szott érzéseket megkapóan visszaadó játéka 
különleges élményt adott. Világhírű hegedűsünk 
újra bizonyította, hogy micsoda kitűnő 
rögtönző, a pillanat hevében született 
improvizatív megoldásokkal. Hogy számára is 
vonzó hely Pécs, mi sem bizonyította jobban, 
minthogy éjszaka a Labor fölötti teraszon, egy 
rövid, népzenei indíttatású meglepetéskoncertet 
is adott barátai és rajongói körében. Ilyenkor 
érzi az ember, hogy a mai világot elborító 
giccsáradat dacára is van „Remény”, Lajkó idei 
lemezének címét kölcsönvéve. Egyébként 
hamarosan a mozikban is láthatjuk, igaz más 
szerepkörben: Mundruczó Kornél őt választotta 
új filmje főhősének. A Duna-deltában forgatott 
alkotás témája egy testvérszerelmi kapcsolat. 
Emiatt is vállalt idén kevesebb fellépést, de 
azért Nyugat-Európában többször, így Essenben 
is koncertezett.

A fesztivál a görög zenék napjával zárult.
A 2001 óta működő budapesti Mydros együttes 
kezdett fiatalos lendülettel. Tradicionális és 
modern hangszerek (pl. basszusgitár, dobsze
relés) egyaránt megszólaltak, de a jellegzetes 
hangzást a buzuki, a tangóharmonika és az 
ütősök adták. Napfényzenéjükben megfelelően 
adagolták a görög folkmuzsikát, a tavernák jel
legzetes hangulatú megoldásait, a környező 
országok kincseit, és a görög populáris dalla
mokat. Többek között a sodró lendületű „Tik 
tromathon/Katsivela”, a Csyef Athina és Virágh 
Lavínia kellemes énekére szabott slágeres 
refrénű „Ta petalakia/Jerakina”, illetve az alig 
huszonéves Sztavropulosz Nikosz remek buzuki- 
játéka és Smuk Gábor harmonikaszólamai aztán 
táncra is perdítették a jelenlévőket.

A négy dupla húros kis lantféleséget, a 
buzukit, illetve perzsa eredetű rövidnyakú pár
ját, az udot aztán világklasszis módon szólaltat

ta meg a fesztivált záró Ithikon Akmeotaton 
énekese, Kostas Karagiozidis. A többnyire 
Németországban működő, professzionális öttagú 
görög csapat hazája dallamait, a keleti mediter- 
ráneum zenéit, és orientális hatásokat épített 
saját popszámaiba. Érdekes kapcsolódási pont 
a fesztiválon belül, hogy Szkopjéből származó 
macedón ütőhangszeresük, Jaja „Orhan” 
Kasimov Ferus Mustafov mellett nőtt fel, a cso- 
csekkirály zenéjén bontogatta szárnyait. Két bil
lentyűsük Deep Forest-es szintetikus hangszer
imitációkat (fúvós, harmonika stb.) és 
hangszőnyeget terített a mélylélekbe nyúló, 
panaszos érzéseket kifejező, illetve görögös 
temperamentumú etnopop dalaikhoz. A jelen
lévők (köztük a helybeli görög származásúak) 
mindesetre — nőmén est ómen — „a lehető 
legjobb érzéssel” (ezt jelenti az Ithikon 
Akmeotaton) vették ezt a felhígított, de maga
biztos zenei tudással előadott kellemes world- 
music elegyet.

A néhai nagyfeszültségű kísérleti labor 
épületének hatalmas belmagassága nyilván 
fejtörésre késztette a hangosító szakem
bereket — korábban itt többször nem tudtak 
megbirkózni az akusztikai feladattal — ezúttal

azonban nem lehetett fogást találni a minőségi 
hangzáson. A nagy reményeket keltő és izgal
mas új világzenei sorozat debütálása mindent 
egybevetve kiállta a próbát. ■

* Philip V. Bolman: World Music. A Very Short Introduction 
(2002)

Ithikon Akmeotaton
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I. Találkozó a Balkán kapujában
2007. szeptember 14- 17. ROSNER KRISZTINA
Dominikánus Ház, Sétatér,
Zsolnay gyár ...............................................

Itt a Balkán, hol a Balkán
Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia

A kulturális különbözőség poétikája és politikája

Csontvári Kosztka Tivadar Római híd Mosztárban 
című festménye látható annak a konferenciának 
a programfüzetén, amely a Pécsi Kulturális 
Központ és a PTE BTK Modern 
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék 
szervezésében jött létre. A festmény, a balkáni 
városban évszázadokon keresztül álló, ám a 
háborúban lerombolt, majd nemzetközi össze
fogással újjáépített híd képe szolgál a rendez
vény ikonikus mottójaként.

A Balkán kapuja: a kapu szerepe nem 
csupán a terek határolása és definiálása.
A nyitott kapu — a hídhoz hasonlóan — térbeli 
összeköttetés, közvetítés is. Richard J. Bernstein 
professzor (New York) előadása úgy is 
értelmezhető, mint ennek az elképzelésnek 
filozófiai kísérlete, hiszen — fiktív mediátorként 
— egy meg nem történt párbeszédet próbál 
rekonstruálni Gadamer és Derrida között. 
Bernstein előadását HellerÁgnes  bevezetője 
előzte meg, és Vajda Mihály válaszelőadása 
követte.

A vendégszeretet gyakorlásának elenged
hetetlen feltétele a messziről érkező idegen felé 
való nyitott odafordulás. Biczó Gábor és 
Dupcsik Csaba különböző aspektusból ugyan, 
de hasonló következtetésre jut: Biczó látlelete 
szerint a magyarok körében folyamatosan 
mérhető xenofób attitűd abból fakad, hogy az 
idegenről egyáltalán nem rendelkezünk 
ismeretekkel, vagy ha igen, azok homályosak, 
szórványosak és általánosítok. Dupcsik Csaba 
a magyarországi Balkán-kép történelmi változá
sainak főbb tendenciáit vázolja előadásában:
„a „Nyugat népe” vagy a „Kelet népe”, illetve 
a „dunai/közép-/köztes-európai összefogás” 
elképzelését.

Ehhez a problémához (is) kapcsolódik 
Kálmán C. György (Budapest) előadása. Abból 
a tézisből indul ki, hogy nem lehetséges a 
Balkánhoz fűződő viszonyt pusztán poétikai

szempontok alapján megragadni, hiszen ez a 
viszony politikailag meghatározott, ezért elkerü- 
hetetlen ez utóbbi megközelítés vizsgálata. 
Kálmán C. szerint a Balkánhoz fűződő viszony 
huszadik századi megítélésében felismerhető 
néhány fordulópont, ilyen például 1945 vagy 
1989. Ráadásul az sem teljesen tisztázott, hogy 
„hol” a Balkán: „Görögország vajon része a 
Balkánnak? És ha Románia igen, akkor Erdély 
hogyan marad ki? És Törökország belefér — 
amely vallásilag is annyira különbözik?” Ehhez 
kapcsolódóan pedig az is állandóan változik, 
hogy „hol a kapuja”: Bécs, Budapest, Ljubljana, 
Zágráb, Pécs önmeghatározásába egyaránt bele
tartozik ez a szerep — állítja Kálmán C. György.

Legalább ilyen dinamikus viszony fűzi a 
Balkánhoz Szlovéniát — a Ljubljanában élő 
Ales és Erica Johnson Debeljak személyes 
tapasztalataik alapján fogalmazták meg, milyen 
nemzetközinek (balkánközinek?) lenni a mai 
szlovén (irodalmi) jelenben.

A Találkozó egyik kulcsszava a nyitás kísér
lete lehetne: nyitás a különböző megközelítés
módok felé (performance art — lásd György 
Péter előadását Marina Abramovidról és Jenny 
Holzerről, dokumentumfilm, zene). A konferen
cia egyébként megpróbálja a lehetetlent, 
Mohamedként elmegy a hegyhez, és újra nyit: 
az egyik beszélgetést kiviszi a Sétatérre, hogy a 
mit sem sejtve arra járó városi polgár figyelmét 
felhívja a Balkánról való gondolkodás szük
ségességére, illetve a vendégek jelenlétére.
(„Te, figyelj má’, nem Heller Ágnes az ott?”)

A nyitás másik esete a Zsolnay gyárba való 
kivonulás: a konferencia második napján került 
sor arra a felolvasással egybekötött beszél
getésre, amelynek résztvevői — Mitja Cander, 
Ales Debeljak, AleS Steger (szlovén írók, költők) 
Balázs Attila, Németh Gábor (írók), Erica johnson  
Debeljak, Gállos Orsolya, Orcsik Roland, Rudas 
jutka (műfordítók), Ágoston Zoltán (Jelenkor),

IgorBrlek  (Beletrina, Szlovénia), Karádi Éva 
(Magyar Lettre), V. Gilbert Edit („A perifériáról a 
centrum” kutatócsoport) és P. Müller Péter 
(Echo) — a „mit jelent írni a Balkán kapujában” 
kérdését járták körül. A maratoni, háromórás 
beszélgetésnek egyik tanulságát AleS Debeljak 
fogalmazta meg: különbséget kell tennünk a 
multikulturalitás (különböző kultúrák egymás 
mellett élése) és az interkulturalitás (különböző 
kultúrák egymásra hatása) között. Debeljak 
szerint kizárólag ez utóbbi megközelítés az, 
amely lehetőséget ad a valódi együtt
működésre. A beszélgetés során Ágoston Zoltán 
pedig a találkozás élményének, eseménysze
rűségének fontosságát emelte ki.

A konferencia, amely címében úgy definiálja 
magát, mint I. Találkozó a Balkán Kapujában, 
maga is nyitány, hiszen csak abban az esetben 
érdemes elsőről beszélni, ha követi azt a 
második, a harmadik. Nyitány, nyitás, nyitva 
tartás. Ales Debeljak gondolata megfontolandó 
számunkra, akik szeretjük úgy definiálni 
magunkat, mint egy vendégszerető város felelős 
polgárait: az elme és a város egyaránt hasonlít 
az ejtőernyőhöz: csak akkor működőképes, ha 
nyitva van. ■

Boros János, 
Csordás Gábor, 
Gállos Orsolya, 
AleS Debeljak 
Bocz András,

Erica Johnson Debeljak, 
Vajda Mihály, 
Heller Ágnes

m
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Neustadti bűvöletes

J N U D A H K
LEN TAGESTICKET
webebahn. W eiljer Hii-seh. Serapervpet Bbues

Drezdában barátaim jóvoltából eltölthettem vagy két hetet. Ez a város nem visel kulturális főváros 
címet, mégis magában hordozza azt. Nem sokat tudtam Drezdáról korábban — csak hogy porig 
bombázták, illetve hogy az NDK-ban volt található, s ennek megfelelően tele voltam előítélettel —, 
mégis otthon éreztem magam benne. Alig találtam nyomát annak a keletnémet szürke, vagy 
fakóbama házszínnek, amely még a ’8o-as évekből rémlett Kelet-Berlinből. A város léptéke nehezen 
hasonlítható bármihez honi viszonylatban, egyrészt a lakosai száma félmillió, másrészt valódi, 
működő regionális központ (autópályák, repülőtér, egyetemek...), a lakók vásárlóereje — ha csak 
a koncertkínálatból mérem le — kétszeresen meghaladja a magyar fővárosét.
Otthon éreztem magam, túlságosan is, pedig életemben először jártam ott. Pécshez Drezda csak 
annyiban hasonlít, hogy mindkét belváros a Világörökség része. A lebombázott városmagban már 
az utolsó foghíjakat renoválják, amúgy tökéletes a barokk pompa (bár az Attstadt helyreállított 
homlokzatait Disneylandhez is hasonlították már) igazi turistalátványosság, egymást érik a belföldi 
turistacsoportok, keverednek a vakuvillogtató japán nyugdíjasokkal. A világsajtóban is szerepelt, 
immár helyreállított Frauenkirche-nél kétszázméteres sornál rövidebbet sohasem láttam, mindig tele 
a Zwinger, a kisebb múzeumok sem kongtak az ürességtől, de a Művészeti Akadémia évadzáró 
kiállításán sem egyedül kóboroltam a diákok műtermeiben.

Bicikli-úthálózat szövi át meg át egész 
Drezdát, mint az érrendszer, ráadásul 
kettészeli a várost az Elba, s ha valaki 
átkeveredik a Neustadt (Újváros) város
részbe, akkor szerintem ott is fog marad
ni. Mert annyira élhető. Olyan eleven, 
lüktető közeg, mintha egy folyamatos, 
nem túl hangos, de izgalmas nemzetközi 
fesztivál zajlana (ottlétemkor nem tartot
tak fesztivált a városban). Az első ben
nem rögzült neustadti kép egy egykerekű 
kerékpárral közlekedő, maga előtt 
babakocsit „toló” fiú. Ez ott nem 
extremitás.
A rendszerváltás előtt az NDK-ban 
egyetlen helyen lehetett eltűnni a 
rendőrség szeme elől, Drezda Neustadt 
negyedében, s ha nem omlik le a „Fal”, 
akkor mára az akkori elhanyagolt (most 
felújított) bérháznegyed helyén szocialista 
lakótelep épül a maga Wohnschilo-ival 
(a panelház német csúfneve). Ehelyett 
megmaradtak a régi polgári bérházak és 
a villanegyed. Neustadtban kisgalériák, 
művészeti udvarok, igényes kisboltok, 
kávézók, kisszínházak, mozik mellett ott 
egy hatalmas park, az „Alaunpark zűr 
Neustadt”. Körülbelül akkora, mint 
Pécsett a Séta és az István tér együtte
sen, talán még nagyobb is. Egy sík, zöld
felület, főleg fű, sétautak, kisebb bokros 
részek, itt-ott fák. Mégis különleges tér, 
páratlan minőségű közösségi élet 
helyszíne, július közepén a hőségben 
megtelt élettel. Magányos kutyasétál
tatók, kismamák babakocsival, tollasozó 

párok, röplabdázó punkok, beszélgető, zenélő tinik... Volt, aki csak eldöntötte a kerékpárját, lehe- 
veredett a fűbe, s elaludt, voltak kisgyerekes családok, akik tábortüzet raktak, ott sütögették a 
kolbászkákat, s kinn töltötték az éjszakát a szabadban, hálózsákban (nem hajléktalanokról írok).
Az Alaunparkban este akár öt-hatszázan is lehettek egyidőben, akiket nem valami attrakció vagy az 
ingyen sör ígérete vonzott oda, hanem egyszerűen az általuk megteremtett hely szellemisége. Én, 
aki egy önmagát mediterrán városnak tituláló településről érkeztem, csak elbűvölten álltam és 
csodálkoztam, hogy ilyen létezik.
Neustadtban a St. Pauli nevű romtemptomban nyaranta színház működik. Egy Goethe darab alter
natív színházi előadását tekintettem meg, igaz, csak félig sikerült. A kőszínházi színészeket felvonul
tató előadás bevezető része a közönséget is játékba vonó improvizációs, többcsoportos játékra 
épült, amikor óriási vihar csapott le a városra. Színpadi kelléket, táblaképeket kapott fel a szél, 
s hatalmas zápor is keletkezett. Akinél nem volt ernyő, kapott egyet, nehogy megázzon, s haza is 
vihette. Ahogy néztem, szponzorernyő lehetett, nagy és piros, melyet apró, fehér „S” betűvel ékítet
tek. Ettől fogva ez lesz a „S”zínházi ernyőm. Hol is élek? ■

A SZERZÓ FELVÉTELEI
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S Z Í N H Á Z R Ó L

KOSZITS ATTILA

Kultúrnyári
Amíg június-júliusban szépen sűrűsödtek 
Pécsett a kultúresemények (POSZT, Sétatér 
Fesztivál, Szabadtéri Játékok, Rockmaraton, 
ICWIP stb.) — sokszor nem volt könnyű, 
vagy lehetetlen feladatnak tűnt a párhuza
mosan futó nívós programok közül a válasz
tás —, addig az augusztus nem igazán bő
velkedett ilyen irányú felhozatalban. Ezért 
az egyébként is nyaralásra vágyó máshol 
elégítette ki kultúrszomját. Az idén tizenö
tödször megrendezett Sziget Fesztivál (Óbu
dai Hajógyári Sziget, augusztus 8- 15.) sem 
méretében (világsztárok sokasága, naponta 
kb. 200 program, 371 ezer látogató), sem 
költségvetésében (több mint kétmilliárd) 
nem hasonlítható a pécsi rendezvényekhez, 
hisz Európa legnagyobb összművészeti 
fesztiváljává nőtte ki magát, látogatóinak 
kb. 60%-a külföldi. A különböző zenei mű
fajokban olyan aktuális világsztárok léptek 
fel, mint Manu Chao, Cesaria Evora, Salif 
Keita, Rachid Taha, a Vartina, a Mau Mau, a 
Skatalites, Manu Dibango, Juliette Lewis, Si- 
nead 0 ’ Connor, a Nine Inch Nails, a Faith- 
less, a Tool, a Sergent Garda, Mike Stern, 
Erik Truffaz, stb.
A Színház- és Táncsátor (két szabadtéri és 
egy fedett színpaddal) programjai jó néhány 
kiemelkedő színvonalú tánc- és táncszínhá
zi előadással szolgáltak. Nem tanulságnél
küli néhányuk felidézése Pécs EKF törekvé
seinek fényében sem, hisz ide is lehetne 
hívni formabontó megoldásokkal kísérletező 
külföldi társulatokat, városunkban is lehet
ne új darabok bemutatóit tartani, illetve 
meglévők helyszínre adaptált változatait lét
rehozni.

Leni-Basso Dance Company

Ritka és mindig várakozással fogadott vendégek 
a távol-keleti művészek. Az 1994-től működő 
japán Leni-Basso Dance Company „Ghostly 
Roun" címmel mutatta be darabját. A fények, 
árnyékok, a multimédia, a zene és a tánc
mozgások különleges elegyéből igen látványos, 
experimentális előadás született. A felváltva 
és együtt szereplő hét táncos kellékként 
mindössze székeket használt: támasz, bizton
ság, illetve ha kihúzzák alólad, akkor mindezek 
hiánya — dramaturgiai elemként. Az előadás 
erőssége a vetített komputer-videó, vízszinte
sen, függőlegesen osztott párhuzamos kép
sorokkal, mátrixokkal, lassított bevágásokkal, 
arcokkal, agybanéző gépekkel, mechanikus 
szerkezetekkel, feliratokkal, (slow, wait, col- 
lapse stb.). A fényeket is mesterien kezelték, 
árnyjátékként a táncosok sziluettje egyszerre 
két méretben is megjelent, fokozva a 
mérhetetlen vizuális információcsapásokat.
A zene az idegborzoló zajtól, az indusztriális 
keménységű technoig sokkolta a jelenlévőket, 
kontrasztként csend és ambientes hangzások 
bevetésével. A mozgások a kimerevített beál
lásoktól, a harcművészeti elemekkel átszőtt 
megoldásokon át az őrület tomboló kifejezéséig 
széles skálán mutatták be a mai technicizált 
világ abszurditásait.

Bozsik Yvett Társulata

Bozsik Yvett formabontó Varázsfuvolá]át tavaly 
a Mozart-évben a Művészetek Palotájában 
mutatta be, a mester már több mint 200 éves 
operameséje alapján, táncnyelvre átfordítva. 
Bozsik ezúttal a helyszín adottságaira, a Sziget 
szabadtéri színpadára adaptálta művét: az ere
detileg kétfelvonásos darab egybesűrítve ment

r
 Bozsik Yvett

„Nos, mai megoldásokkal bőven élt 
koreográfusnőnk. ”

Szigetelés
le. Bizonyos részeket ki is kellett hagyni a hely 
szűkebb lehetőségei miatt (színpadtechnikai 
eszközök hiánya). A hol német, hol magyar 
nyelvű operarészletekre felépített táncjáték 
érdekes kísérlet is a klasszikus opera és a mai 
táncformák összehozására, hogyan kommunikál 
egymással a többszáz évnyi idődimenzió 
ellenére Mozart és Bozsik nyelvezete. Nos, 
mai megoldásokkal bőven élt koreográfusnőnk. 
A Vati Tamásra osztott Papageno figurája 
kukázó hajléktalanként jelent meg; abszolút 
clown figurája, groteszk mozgása jóízűen kísérte 
végig az előadást. Az ismert slágeráriára Góbi 
Ritával, mint Papagenával előadott pás de deux- 
jük az egyik csúcspontja a darabnak. A Pécsi 
Balettől tavaly elszerződött tündér/manó külsejű 
vöröshajú táncosnő egyébként is mesterien 
tudja a klasszikus és modern megoldásokat. 
Különleges kontrasztba állította pl. az 
akadémikus spiccelés és a kortárs tánc 
mozgásvilágát. Meglepően és üdítően hatott 
a kétkerekű quad-okon be- és kigördülő három 
táncosnő, illetve a modem bőrdívány-kellék 
alkalmazása, a joint körbeadása, az egyéb 
show-elemek mellett. A sötét erők és a jó 
küzdelmét felmutató darab különböző jelentés- 
rétegei így sokféle értelmezési kulcsot adtak. 
Berzsenyi Krisztina eltalált jelmezei a fehér és 
fekete ellentétpárjával jól működtek. Ahogy mi 
emberek is sokfélék vagyunk, úgy Sarastro, 
Pamina, Tamino, az Éj királynője és társaik is 
megannyi karakterként kötötték össze az égiek 
világát jelenünk valóságával.

Frenák Pál Társulat:
Instinct/Ösztön -  Pörgés után a mozdulatlanság

Három cyberdown bukkant elő a semmiből a 
paravánt is képező lejtő felső gerincén heveder
re erősítve, mely rövid pórázon enged csak 
lecsúszkálni, mozogni. Aztán érkezett a testével 
feltárulkozó férfi és nőiségét hangsúlyozó párja 
is. Nincsenek stabil pontok, ahogy a mai világ
ban is egyre kevésbé. Identitáskeresés, erotika, 
szexus, másság, álmok és valóság, hozzá lírai 
és experimentális zongorajáték, effektezett 
ütőhangszerek, ambientes hangzások...
A Pécsett is közismert Frenák Társulat rendsze
res fellépője a Szigetnek, ezúttal új darabja, az 
Instinct/Ösztön munkabemutatóját tartotta itt. 
Ennek kulisszatitkairól beszélt:

Frenák Pál: A szabadtér rizikósabb, mert jobban 
igénybe veszi a művészek koncentráló
képességét, energiáit. De a kőszínházhoz 
szokott nézők számára is más élmény a nyitott 
térrel, pl. a színpadkép fölött a fák is láthatók. 
Meg egyébként is annyira új a darab, hogy még 
nem kísérleteztük ki színházi térben. De köztu
dott, hogy nem vagyunk a megszokások 
emberei, inkább bevállaljuk a kockázatokat.
Ez egy kísérleti periódus a munkafolyamatban, 
illetve előbemutató. Ezúttal nem a levegőben 
függesztéssel dolgozunk, hanem sílefutópálya- 
szerű díszletet használunk. Ez megint a 
sablonos térrendszertől való elrugaszkodást
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segíti. Mindig is azzal kísérleteztem, hogyan 
lehet végleg felrepülni... Ennek elképzelt foly
tatása egy kör, ami az életciklus folyamatát 
próbálja szimbolizálni.

— A darab az ösztönökről szól valamilyen 
formában, illetve az egyensúly és az egyen
súlyvesztés közötti állapot valamilyen 
letükrözése. Ez a lejtős pálya tényleg arra 
utal, hogyan tudja egyensúlyban tartani 
magát és az életét az ember...

Frenák: Ez a darab lényege. Köztudott, hogy a 
darabjaim nem narratív jellegűek, hanem asszo
ciatívak; ez erős profilja az együttesnek. Most 
nem annyira az ösztönökről, a tudatalattiról, 
az állatiasabb, a másik énről beszélek, hanem 
a bennünk mélyen megbújó és minket irányító 
spirituális kivetítésről, ami már az ösztönök 
ösztönössége is lehet. Valahonnan nagyon 
messziről, az évszázados őskultúrából bekerül 
a jelenlegi életünkbe, a testünkbe, énünkbe, 
lelkűnkbe. Ebből kristályosodik ki a belső 
figyelem, s így az ösztönöktől már egy kicsit 
elrugaszkodtunk. Mert ebben a térben ott fönt 
mindent, csak az egyensúlyt nem lehet meg
találni. Ahogy a rizikópont az a momentum az 
életben, amikor azt tudom mondani, hogy most 
talán képes vagyok meghalni, hogy most elfo
gadom a másik életemet, énemet, nem tudom... 
Na, ez nagyon elrugaszkodott, de ugyanakkor 
nem szabad, hogy plátóian filozofikus legyen, 
hisz ez mégiscsak reális fizikalitás, ahol a 
testek kapcsolatokat teremtenek egymással. 
Annyival más ez az eddig tőlem megszokott 
stílusnál, hogy bár most is erős, megkomponált 
mozgásokra, variációkra épül a darab, de 
inkább a kapcsolatokra, energiákra épít. A fő 
különbség, hogy a pörgés, a folyamatos

i

mozgásenergia alkalmazása után most képesek 
vagyunk megállni. Ahhoz nagyon sokat kell 
tudni a mozgásról, hogy valaki mozgástalanság- 
ba kikristályosodva képes legyen a lényeget 
kommunikálni.

— Ezúttal Helmut Oehring német kompo
nistával dolgoztál. Mire inspirált a zenéjé
vel, hogyan zajlott a közös munka?

Frenák: Találkoztunk, aztán többször 
beszéltünk, és ő megalkotta az elképzelését. 
Úgy volt, hogy rendszeresen együtt dolgozunk, 
de aztán ez mégsem jött össze, ő igen híres és 
elfoglalt zeneszerző, de én is eléggé el voltam 
halmozva. A rendszeres munka a kompozícióját 
játszó zenészekkel sikerült. A Németországban 
élő Heather O’Donell amerikai származású zon
goristával és a magyar származású, 16 -17  éve 
kint élő Hudacsek László ütőhangszeressel. 
Hármuk révén egy másfajta zenei világba kerül
tem. A korábbi darabjaimban a Fabrice 
Planquette-től, Francois Donato-tól megszokott 
őrült spirális perkusszió, állandó lüktetés 
helyett Helmuth Oehring valami olyan üzenetet 
adott át a másságról ezzel a kollaborációval, 
hogy zeneileg sokkal nyitottabbnak kell lenni.
A zongorista és az ütős számomra idáig 
ismeretlen gyönyörű minimálhangzatokat 
hoztak be.

— Hogyan épült be ez az új felfogás a tán
cosoknál?

Frenák: Elindultunk egy más ösvényen. Persze 
a Frenák-stílus és jegyek felismerhetők, ez adja 
az identitását. El tudtam fogadni a másságot 
Oehring, a zenészek és a táncosok személyében 
is. Grecsó Zoltán, Várnagy Kristóf, Nelson 
Reguera és Lisa Kostur mellé Baranyai Balázs is

beépült az együttesbe, ő és Grecsó egész más 
vonalról jöttek. Elég nehéz volt velük, mert nem 
nagyon ismerték a stílusomat, a társulatra 
jellemző munkafolyamatot. Sok kínlódás után 
értették meg, hogy nem arra vagyok kíváncsi, 
amit tudnak, hanem ténylegesen a lényükre, 
létükre van szükségem. Kijött náluk az iskola- 
rendszer, a megszokott klasszikusabb formában 
dolgozó koreográfusok módszere, hogy 
„One-two-three-four-ra” kapják meg a konkrét 
mozgásanyagokat. S ez nem a jó vagy rossz 
kérdése. Nálam a belső zenei ritmusokra kell 
dolgozni. Pl. a Grecsó szólója alatt bejön a zon
gora, elég ellentmondásos, de megmondtam 
neki, hogy ne a zenére figyeljen. S úgy érzem, 
hogy kezdik ezeket megérteni. Valószínűleg 
ennek a darabnak szüksége van még pár 
hónapra, novemberre a Trafóbemutatóra nyilván 
már beérik. Minden előadásom kísérleti fázis, 
nincs eleje, nincs vége, se füle, se farka
in evet)

La Dance Company
Ladányi Andrea munkáitól is megszoktuk az új 
kifejezési formák keresését. La Dance Company 
néven a bolgár Ivó Dim chew e\ közösen 
készített háromrészes mozgásszínházi darabja 
az őrület fokozataiba engedett bepillantást.
A „The R -  a collection of memoriel wishes” 
című szólódarabot maga a koreográfusnő adta 
elő. Fehér kempingfotel, dobozgitár, minimál 
kellékek, zöld selyemruha, hosszú szőke paró
ka, aztán fekete paróka, s feketére kent test, 
idegrángásos járás, extázis a gitárral, dadogó 
angolul szövegelés, paranoiás, artikulátlan 
hangok, igazi abszurd dráma, poénokkal.
Ahogy a „Thank You -  the last grateful conver- 
sions of a ghost” is, amit a piros ruhában és 
hasonló színű gurulós utazótáskával — akár 
egy stewardess — megjelenő Kovács Martina 
(egykor a Pécsi Művészeti Szakközépiskola 
tánctagozatának növendéke) adott elő. A 
művésznő az amnézia bemutatását vállalta fel: 
nem emlékszik arra, hogy kicsoda, hol született, 
ki az anyja, s egyáltalán nem emlékszik még az 
emlékeire sem. Talán már csak a szexus 
vezérelte ösztönök működnek, megrázó 
mélységeket felmutatva énünkből. Gergely Attila 
és Kovács Lehel „A Golden duet — enough 
about duet and enough about gold” száma 
pedig két fényesaranyruhás diszkókirály drámá
ja, amit jól ellenpontozott a kommersz 
„Ever & forever” Demis Roussos dallam, illetve 
a lemezelakadásig elkaraokézott akármilyen 
brádörsz amerikai countrygiccse. Az idegtépőén 
artikulálatlan artikulálás, a nyúl és pók pozí
ciók, az arany szerepének túlértékelése is a 
magából kifordult embert jellemezték. Na ja, 
tiszta őrület a világ.

Éva Yerbabuena Ballett Flamenco
A kortárs művészet kissé elidegenítő produktu
mai mellett üdítően hatott a tradicionális fla
menco egyik legjobb társulata, a spanyol Éva 
Yerbabuena Ballett Flamenco. Tényleg nem a 
nálunk gyakran „élvezhető” kommercializált 
folkgiccsbefordulással, hanem a műfaj legma
gasabb művészi megjelenítésével szolgált a hét 
táncos és ugyanennyi zenész. Az énekesek, 
dobosok, tapsemberek, a két gitáros és 
fuvotista autentikus számai vezették be az 
előadást, majd három büszke férfitáncos mutat
ta be torreádorként, hogy milyen is az originális 
flamenco. Aztán megjelent a főszereplő, az Éva

Bozsik Yvett Társulata:
Vati Tamás mint Papageno
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című koreográfiát is jegyző Éva Yerbabuena 
gyönyörű fehér uszályában. Úgy mozgott, mint 
Éva a kígyóval, körbe-körbe forgott, úszott, te
kergeti a fodros ruhaköltemény, mint egy sellő 
lebegtette fel és alá. Óriási szenvedéllyel, kife
jezőerővel, különleges lépéskombinációkkal, a 
szokásos cipővel kivert ritmusokkal varázsolt el 
mindenkit. Nem véletlenül tartják a műfaj egyik 
legjobbjának. Majd váltás és három gyönyörű 
fiatal nő folytatta a hozzájuk csatlakozó férfi
akkal. A zenében is a tüzes és a lírai részek 
váltották egymást, hasonló minőséget még nem 
sokan láthattak/hallhattak itthon.

TranzDanz
Kovács Gerzson Péter 20 éves jubileumát 
ünneplő társulata a mai világra reflektálva 
mutatta be Bankett c\m(í táncabszurdját. Ehhez 
DJ Palotai keverte élőben a színpadon hátul 
elhelyezett pultja mögül klasszikuszenei és 
operabejátszásokkal, balkáni roma fúvós zené
vel, keringővei, csárdással, mai tánczenével és 
zajokkal. Az ünnepi feketébe öltözött öt táncos 
a mozgásokat dekonstrukciós módszerekkel 
végletesen szétbontotta. A kimerevített groteszk 
beállások, klasszikus, modern és keleties

Manu Dibango

megoldások vegyítése is a káoszérzetet szolgál
ta. Ahogy egy banketten újgazdagéknál is min
den megtörténhet, amit szem, száj és a többi 
érzékszervünk megkíván a szeretkezéstől a 
tébolyult mulatozáson át, a serkentőkkel, s 
egyéb szerekkel előidézett elszállásig. A Kántor 
Kata, Venekei Marianna, Gera Anita, Kocsis 
László Szúnyog, ifj. Zsuráfszky Zoltán csapat 
frenetikus átéléssel mutatta be tördelt mozgá
sait. Szúnyog deheroizált roma szólója is 
nagyon ütött. A darab a padlót beborító 
karperecek, nyakláncok és egyéb nemesfém 
ékszerek összesöprésével indult, s a végén 
ezen talmi értékeket elhullajtó, szárnyakat 
(jelmezként) kapott táncosok eufórikus lebegé
sével zárul. Repülés, avagy mennybemenetel? 
Glória. ■

Vartina

A SZERZÓ FELVÉTELEI

Az ANTIKART
és

MODERNART
Galéria

egy művészeti vállalkozás, amely fel
adatának tekinti, hogy a magyar és

Í 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

Az/ODERISUIRT
VALÉRIA
7626 Pécs, Király u. 85.
Telefon: (72) 324-051 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 10-12.30 óráig.
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A kompromisszumon
Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház

Sramó Gábor 1994 óta a Bóbita bábszín

ház tagozatvezetője, illetve a színház 

2004-es önállósodása óta igazgatója, 

2007-ben öt esztendőre kapott lehetősé

get e pozíció betöltésére. Az önkormány

zat döntése nyomán azonban meglehe

tősen nagy indulatok keletkeztek a helyi 

bábszakmában. Az igazgatói posztra hár

man pályáztak, mindhárman régi bóbitá

sok, Sramó mellett Szabó Zsuzsa és Vaj

da Zsuzsa. A három jelölt közül a társu

lati szavazáson elsöprő arányban Vajda 

Zsuzsa nyert, az önkormányzat mégis a 

régi igazgató mellett döntött.

— A színháza 15 szavazóképes tagja 
közül hárman szavazták meg önt. Mi vezetett 
ide? S mi vezethet innen tovább? Milyen ered
ményeire büszke, s mi az, amin változtatni 
szeretne?

— 1994-től jobb, s rosszabb idősza
kaink voltak, főképp személyi változások miatt: 
betegség, halál, egyetemi felvételi. Többször 
gondoltuk úgy, hogy most aztán több évre ter
vezhetünk, de például csak a negyedik alkalom
ra sikerült szétválnunk a Pécsi Nemzeti 
Színháztól.

— Miért volt olyan fontos szétválni?
— A ’8o-as években fejkvóta alapján 

érkezett a támogatás, és a Bóbita nézőszáma 
sokat számított, ez a ’90-es évektől kezdve 
megváltozott, már nem számított a létünk. 
1996-ban a minisztérium kedvező anyagi 
helyzetbe hozta volna az önállósuló bábszín
házunkat, de az akkori intézmény-összevonó 
hangulatban az önkormányzat nem támogatta a 
kívánságunkat, egészen 2004-ig, amikor pedig 
egészen más anyagi kondíciókkal indítottunk.

— önben hogyan csapódtak, az elmúlt 
hónapok viharai?

— Nyáron jutott időm a belső 
összegzésre. Talán hiba volt, hogy nem lobbiz
tam magamért, sem a társulaton belül, sem az 
önkormányzatnál. Másoktól azt hallottam, hogy 
jól fekszem az önkormányzatnál... A választás 
után leültem beszélgetni a kollegákkal, a 
szerződésük független volt az én megválasztá
somtól, a színészeken kívül mindenki határozat
lan idejű szerződéssel van...
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— Hárman távoztak, ha jól tudom.
— A feleségemen kívül egy olyan 

ember is, aki rám szavazott, de csak azért távo
zott, mert külföldre ment dolgozni, anyagi okok 
miatt. Egyetlen ember volt olyan, aki nem rám 
szavazott, és karakán mód távozott is — Varga 
Péter, színész. De azért annyira nem mérge
sedett el a viszonyunk, mert négy előadá
sunkban továbbra is játszik. A szerződésekben 
még véletlenül sem akartam visszaélni a 
helyzetemmel, januárban is távozott egy 
tagunk, a létszámleépítési kötelezettségünknek 
így — 19-ről 17 főre — eleget tudtam tenni.
Még egy változás lesz a társulatban, a műhely
ből Venczel Erika családostul Németországba 
megy, azt a státuszt sem fogom betölteni.

— Már többször nyilatkozta nekem 
azt, hogy többet pályázaton nem indul, több 
Nemzetközi Felnőttbábfesztivál szervezést ilyen 
anyagi kondíciók mellett nem vállal...

— Igen. Folyamatosan az lebeg előt
tem, milyen perspektívát tudok adni a kollégák
nak, vagy ennek az intézménynek. Felmerült 
bennem az, mi lenne, ha nem pályáznék. Ez 
nagyon lélekölő. Ha összeállni látszott a csapa
tunk, mégis széthullt. Velem együtt vagyunk 
17-en, s pár vendégszínész. Ha ebből a társulat
ból elmegy valaki, azt megérezzük. Korábban — 
még bábtagozat-vezetőként — egyéves 
szerződéseket kaptam, úgy lehetetlen távlatok
ban gondolkodni. Most az öt évvel már lehet 
valamit kezdeni.

— Vidéki összehasonlításban hogy áll 
a Bóbita? Győr, Debrecen, Kecskemét...

— Az utolsók között kullogunk, egy
két színház van csak mögöttünk. A Bóbita neve 
mégis jelent valamit, a város is büszkélkedik 
velünk. Mi más lehet a célunk, mint ott lenni az 
első harmadban.

— Merre indul a színház? Az amatőr 
színvonal felé? A felívelő, ma már legendás 
előadásokkal jellemezhető szakasz után külső 
szemlélőként úgy tűnik, elkezd leépülni a 
Bóbita mítosz.

— Az amatőr korszakot a Ki mit tud? 
győzelem fémjelzi. Nem volt előzményünk, 
különlegesnek tűntünk, és akkor fogalmunk 
sem volt, kik báboztak például Lengyel- 
országban — ezt ma már tudjuk. A kimagasló 
felnőtt-előadásokra emlékszünk, két-három- 
évente születtek, nem repertoárkényszerből.
A gyerekelőadások kevésbé maradtak meg a 
köztudatban. Én 1984-től itt dolgoztam, Lulu 
bá’ (Kós Lajos) utolsó korszakában, az akkori 
gyerekelőadásokra nem mindig lehettünk túl

r Jelenet a Határtalanul 
című előadásból
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innen és túl
igazgatója

büszkék, komoly feszültség keletkezett a társu
lat és Lulu bá’ között, hogy meg kellene újul
nunk. A ’8o-as években már nem születtek 
meghatározó előadások, a ’73-as Emerson,
Laké and Palmer előadást én 1987-ben vettem 
át, amikor mentünk Finnországba. A Kalevala 
'76-ban született, de még 1989-ben is játszot
tuk. Az amatőr létet nem terheli az üzemkény
szer. Nagyszerű ötlet volt 1976-ban Pink Floyd 
zenére rusztikus bábokkal Kalevalát játszani. 
Mások voltak a viszonyok, például összesen 
egyetlen hivatalos bábszínház létezett az 
országban.

— Ha a közelmúlt jelentősebb előadá
sait veszem számba, akkor a rendező vagy más 
színházból érkezett — Kovács Géza, Vörös sza
káll —, vagy külföldről jött, vagy épp ott 
végzett, vagy kőszínházból érkezett, gondolok 
itt Hargitai Ivánra, s a Gulliverre. A színház 
belső ereje kevéssé mutatkozik meg.

— Ha a statisztikát nézem, díjakat, 
külföldi turnékat, akkor jól állunk. Ha 
végignézem, hogy 1994 óta kik dolgoztak itt, 
akkor nem állítható, hogy bezárkóztunk volna.

A Blattner-díjasok, a szakma krémje dolgoztak 
nálunk, de sajnos ezek az előadások felemásan 
sikerültek. A közönség szerette az előadásokat, 
de a kritika lehúzta őket.

— Többször jártam úgy, hogy egy 
elsőre kiugró színvonalú előadást fél év múltán 
újra néztem, s csak azt láttam, hogy szétesett.

— Előfordulhat, ez az üzemszerűség 
átka, elmegy egy szereplő...

— Miért mentek el sorban az ügye
sebb színészei? Ez egy szegényház?

— Igen.

— Ebből adódik, hogy Német- vagy 
Olaszországba mennek a bábosok, ki tudja, mit 
csinálni?

— Anyagilag nem nagy perspektíva 
bruttó 100-120 ezres fizetésből 80-90 ezret 
kézhez kapni, megjegyzem, igazgatóként 130 
ezret keresek. Az a baj, hogy tudom, hogy 13 
éve vezetem a Bóbitát, s illett volna már váltani 
7 év után. Egzisztenciális oka is volt a maradá
somnak, de ennél sokkal fontosabb, hogy pers
pektívát látok a Bóbita Bábszínház előtt. Ami

tervet a 2010-es EKF évre letettünk Újvári 
Jankával az önkormányzat asztalára, azt meg 
kellene csinálni. Az új épület az egykori DOZSÓ 
helyén nem csak bábszínházát jelentene, 
hanem bábos játszóteret, bábmúzeumot, 
kézműves foglalkoztatót, négy termet, ahol 
összművészeti befogadóprogramot is tudunk 
folytatni... Ezért pályáztam, ezt szeretném 
végigvinni. Azt gondolom, ez az én utolsó 
időszakom. Erre készülök. Gondolkodom azon 
is, hogy amit megtanultam, hogyan lehetne 
átadni. Szerencsére a szakmában jelentkezett 
egy új generáció. Egy 28-30 év körüli csapat, 
képzettek, tehetségesek... De a színházvezetés 
nem abból áll, hogy valaki nagyszerű rendező.
És fordítva. Meg kell tanulni.

— Az utódlás előtt még egy 
kellemetlen kérdés. Kevéssé értem az ön 
pályájában a kompromisszumkészségét. Illetve 
ennek szinte — ma divatos szóval élve — 
határtalanságát. Én nem mentem volna bele 
olyan kompromisszumokba, amelyeket a 
Felnöttbábfesztivál életben tartása igényelt 
öntől. Személyi kölcsönt vett fel, hogy fizetni 
tudjon, és így is szinte fél költségvetésből 
valósította meg, 29 millió helyett 16-ból. 
Művészeti szempontból nem tartom vállalható
nak az 50%-os költségvetéssel megvalósított 
terveket.

— Igaza van. Nehéz erre okosat mon
dani. Nem vagyok olyan harcos alkat, amilyen
nek gondoltam magam. A kollégáim is kinevet
nek néha, hogy naiv vagyok. Miért nem lépek 
fel indulatosabban a fenntartókkal szemben, 
miért nem csapok az asztalra? Bennem az van, 
ha józan paraszti ésszel elővezetek valamit, 
akkor csak megértik, s elfogadják, fgy már 
számtalan alkalommal vallottam kudarcot. Ez 
nem hat. Apám volt ilyen lelkületű, hogy akkor 
is megcsinálom, ha beleszakadok. Az előző 
fesztivál után is azt éreztem, hogy nem veszek 
fel több személyi kölcsönt emiatt. Nekem nem 
az igazgatóválasztás miatt voltak álmatlan 
éjszakáim, hanem a fesztivál miatt. De két hete 
elküldtem az önkormányzati kulturális vezetés
nek, és az országos szakmai vezetőknek is egy 
levelet, hogy a jelenlegi metódus nem mehet 
így tovább, főleg 2010-re nézve, világfesztivált 
szervezve a Nemzetközi Felnőttbábfesztiválból. 
Várom a válaszokat. 120 milliós költségvetést 
terveztem.

— A Bóbita költségvetése mennyi?
— 50 millió, jegybevétellel 60 is 

összejön. Én nem kiszállni szeretnék a 
szervezésből, de ez nem egy bábszínház-igaz
gató feladata. Előválogatóra sem jutott a költ
ségvetésünkből. Nagy kompromisszumot kötöt
tünk. De a fesztivál jól sikerült...

— Úgy hogy nem jöttek el a 
lengyelek, a spanyolok...

— Több szempont van a fesztivál 
értékelésére. Szervezési szempontból tökélete
sen sikerült lebonyolítani a fesztivált, nem volt 
ötpercnyi csúszás sem, de nem jött el a spa
nyol társulat, amely megváltoztatta volna az 
egész fesztivált, a díjazást is. Késedelmesen 
tudtam csak szerződést küldeni, így brazil 
turnéra mentek. A wrodawi társulat májusban 
mondta le a fesztivált, egy furcsa zavart levél
ben. Máig sem értem, miért.

— Szóval hiányérzettel, de megmaradt 
a Felnőttbábfesztivál. A Bóbita Bábszínház 
jövőjét kikkel képzeli? A Bóbitából indult 
Schneider Jankóval és korosztályával?
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— Igen. Jankóék bábszínészi osztálya 
megmozgatta a bábszínházi világot. Többen 
rendezéssel is foglalkoznak, erős világot 
jelenítenek meg. Velük együtt indult néhány 
külföldön tanult rendező is — Csató Kata,
Veres András, ők Lengyelországban tanultak, 
Kuthy Ági Berlinben végzett.

— Ő rendezett is itt már, Zalán Tibor 
Rigócsőr királyát, remekül mozgatta a társu
latot.

— Igen, erre az előadásra vagyok a 
legbüszkébb a közelmúltból, és ezt az előadást 
a szakma is szereti, szerencsére. Számítok is 
Kuthy Ágira. Schneider Jankó is fontos ember 
számomra, hiszen a Bóbitából indult, remélem 
Pécsett is sikeres rendezéssel mutatkozik be 
(Ludas Matyi). A 2009-10-es évadot ezeknek a 
fiataloknak szeretném adni. Egyszerre kell 
városi intézménynek lennünk, s gondolni az ide 
érkező külföldiekre. A Felnőttbábfesztiválra 
szöveg nélküli felnőtt előadást is létre kell 
hoznunk, és hasonló gyerekelőadást is.

például, aki szintén nívós előadásokat hoz 
létre, vagy az Ördögszekér Kompániát a Rozs 
Tamás-Varga Orsolya házaspárral, vagy Dékány 
Ágnest... Nem járna jól Pécs város gyermek és 
felnőtt közönsége, ha a Bóbita felvállalna egy
fajta integrációs szerepet, hangsúlyozottan a 
befogadószínházi programmal?

— Felajánlottam Piláriéknak pár éve 
havonta egy vasárnapot, amelyet azzal utasítot
tak el, hogy a különállásukat meg szeretnék 
tartani, hogy ne olvadjon össze a nevük a 
Bóbitával. Az emberek nem odafigyelők,
mert ha nálunk történt valami, azt velünk 
azonosítják, így nyerhetünk, de veszít
hetünk is...

— Illuzórikus a részemről, ha azt 
gondolom, hogy ezt a különféle művészeti 
irányba haladó társaságot fel kellene vállalnia 
a Bóbitának?

— Kettőn áll a vásár, bár most 
lehetne azt mondani, hogy a személyem ebben 
akadály. Megtanultam igazgatóként, hogy 
sohase mondjam azt, hogy soha. Az elmúlt 
időszakokban komoly feszültségek keletkeztek,

— Mikorra várható a Bóbita költözése 
a zöldfedeles épületbe, az egykori DOZSÓ-ba?

— Az első időpont 2009 ősze volt, ez 
lenne az ideális számunkra, be tudnánk üzemel
ni az épületet.

— Ehhez újabb státuszok is szüksé
gesek.

— Igen, még legalább hat fő, így hu
szonöt munkatárssal már tudna működni a ház. 
Mindenhol ezt írtam le. Hiba lenne többszáz 
millióért felépíteni egy épületet, s nem tudnánk 
működtetni. Hiszen a kétszemélyes bábszínház 
is bábszínház. A MárkuSzínház két emberrel is 
remek előadásokat tud létrehozni. De az egy 
más színház. Más a szakmai besorolása.

— Említette a MárkuSzínházat, a 
Pilári—Vajda házaspárt, akik megítélésem szerint 
Pécsett messze a legmagasabb szakmai szín
vonalat képviselik, de említhetnék még más 
egyszemélyes, vagy párfős társulatokat, ame
lyek a Bóbitából eredeztethetők: Szabó Zsuzsát

amelyek többnyire el is múltak. Nem gondolom 
azt, hogy bárkit kizárnék a Bóbitából, még a 
MárkuSzínházat sem. Anyagi határaink viszont 
vannak befogadóként. Ha a jegybevételből nem 
tudjuk kifizetni az előadást, akkor 
intézményvezetőként nem tehetem meg, hogy 
meghívjam őket. Lesz még alkalom arra, hogy 
a vitás ügyeket megbeszéljük. Olyan régiek a 
kapcsolatok, ezért nem szeretném, hogy 
megszakadjanak. És ahhoz, hogy az új 
épületünk jól működjön, meg kell töltenünk 
élettel, befogadóként is kell működnünk. ■

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELIARIUM
étterem,

• • ••

sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453
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Mesterarcok
Ernszt András festőm űvész
A szokásosnál és illőnél talán több személyes 
élményfoszlány keveredik az Ernszt András 
festészetét taglaló szemle szálai közé. Mert 
részemről erős figyelmet provokáltak már első 
munkái is, amelyekről még egyetemista, majd 
doktoriskolás korszakában az ún. „hivatalos 
konzultációk” során beszélhettünk. A természet 
élménye, a természetfestés tematikai és szak
mai hagyománya, valamint a mindennapok ter
mészetes anyagainak használatban elhasználó

dott tömegei, azok mustrája, fodra, szerkezete 
és a modern festői nyelv, valamint a mediális, 
és nyomattechnológiák kapcsolata egyaránt 
foglalkoztatták. Észlelései és a tárgyban fogant 
felismerései egyaránt szokatlan, néha egyál
talán nem artisztikus formában mutatkoztak 
meg lapjain, vásznain. A kezdet kezdetén a 
Valkó László-féle festészet finom és érzelmesen 
differenciált szín-, faktúra konfliktusainak 
továbbgondolását, egy kevésbé drámai irányba 
forduló, szerkesztett és díszítősorokba rende
zett mutációját is láttam a munkáiban. Első pil
lanatban nem tűnik túlságosan bonyolult fela
datnak meghatároznom, hogy a képei miért is 
vonzottak annak idején, és hogy mi az a szűn
ni nem tudó érdek, ami a képekkel való tartós 
együttélést még ma sem unalmas tehernek, 
hanem naponta megújulni képes, és friss fel
szólításokat „szolgáltató” élményforrásnak 
minősíti. Pedig az ismétlésekre épülő, majd
hogynem monoton, korábban ráadásul sokkal 
erőteljesebben monokróm előadással építkező 
munkák általában és természetesen kerülnek 
az unalom veszélyzónájába.

A viszonylag nagy médiatámogatással és 
adminisztratív szervezőkészséggel is megáldott 
kortársai között majdhogynem a névtelenek 
közé tartozik. Művész, akinek „fogásai” a kar
rierépítés szociáltechnikájának kínálatából 
leginkább a mesterséggel és a munkával kap
csolatosakat veszik igénybe. Mintha nem is 
érdekelné ez az egész, mintha nem is lenne 
ideje az érdekérvényesítés kevésbé szakmai 
tennivalóival bajlódnia. De a figyelemre méltó 
és megújító jelentőségű bemutatókon ott van
nak a képei, sokan keresik a jelen művészetét 
gyűjtők közül, és mit tagadjam, az én 
otthonomban is van két ravaszul romantikus, 
ugyanakkor szerkezetes nagy képe. Az őt 
Pécshez kötő tanári, iskolavezetői tevékeny
sége, vagy az egyetemi doktorképzésben muta
tott szervezői odaadása ugyan erőteljesen 
érzékelhető a személyéhez kötött ismeretek 
körében, a festőről már korántsem csak a 
lokális tudás ad számot. A már-már két 
évtizedes következetes alkotói építőmunka, 
amelynek eredményeként egy valóságos festői 
oeuvre is létrejött, mindeddig a hazai és külföl
di műgyűjtők, kiállítóházak számára is 
egyértelműen figyelemre méltónak mutatkozott.

Ernszt András
1973-ban született Nagykanizsán, 1988-1992. Művészeti Szakközépiskola, Pécs, 1992-1997. JPTE Művészeti Kar Festészet Szak, Pécs. Mestere: Valkó Lász
ló, 1995 Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, 1996 Közelítés Művészeti Egyesület, 1997-98. Akademie dér Bildenden Künste, München, DAAD Ösz
töndíj, mestere: Prof. Jürgen Reipka, 2001. Akademie dér Bildenden Künste, München, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 2002. Pécs-Baranya Művészeinek 
Társasága, 1999-2002. PTE Művészeti Kar, Képzőművészeti Mesteriskola, Doctor of Liberal Árts Képzés hallgatója, Festészet Program, Pécs, mestere: Ke
serű Ilona, 2002 A Pécsi Művészeti Szakközépiskolában rajzot és festészetet tanít, 2003-tól a képző- és iparművészeti tagozat vezetője. Egyéni kiállítá
sok: 1997 Hyány Galéria, Nagykanizsa, 1999. Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg, 1999 Újpest Galéria, Budapest. Közelítés Galéria, Pécs, 2001 ÁMK 
Galéria, Zalaegerszeg, 2001 Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg, 2001 Art-Éria Galéria, Szentendre, 2004 Gebauer Galéria, Pécs, 2005 „Neufónia”, Retor- 
ta Galéria, Budapest, 2005 AL Galéria, támogatási program fiatal művészek számára, Keserű Ilona tanítványaként, Budapest. Ösztöndíjak: 1997-98. DA
AD Ösztöndíj, Akademie dér Bildenden Künste, München, 2001 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Akademie dér Bildenden Künste, München. Díj: 2003 
„Strabag Festészeti Díj”, Alkotói Támogatás, Ludwig Múzeum Budapest/Kortárs Művészeti Múzeum.
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Közhely: minden művészi állásfoglalás „külön 
világot” teremt. A harmóniák, vagy konfliktusok 
megkutatásának olykor hajszás késztetései 
között, a „nagy egész” lehetséges felfogása 
szempontjából ez igazán megosztó jelentőségű 
tény. Ezeknek az elkülönülő „kis világegyete
meknek” a természetét írják le általában a 
műelemzések. Ezeknek egyik végterméke több
nyire valamiféle „kis világnézet”, a saját út 
megalapozását segítő, elfogadását támogató 
gondolatmenet definiálása. Ami leginkább 
profán igazolása a létrehozott forma-együtte
seknek és technikáknak. Igazolása a jelen
tésüknek, olykor lehetetlen távolságban az 
alkotás lehetőségét és jelentőségét firtató, az 
élettel és az igazsággal, a hittel és a renddel 
kapcsolatos „végső kérdésektől”. De már az is 
ízlés és művészi érzékenység függvénye lehet, 
hogy ki, mikor, miért nem óhajtja kapcsolatba 
hozni apró formai ötletét, egy-egy munkáját a 
kultúra ontológiájának tanulságaival. A 
művészet „sorsfordulói” szünetmentes üzem
módban tartják napirenden magának a 
művésznek és a művészet funkciójának a prob
lémáját. És merthogy a művészet küldetése és 
tényleges „hasznosulása” körüli vélemény- 
különbségek, viták cseppet sem teszik egy
szerűbbé a helyzet áttekintését, igen gyakran 
nem létezőnek, vagy túlságosan magától 
értetődőnek tekintjük a „nagy kérdéseket”, 
azok immanens, de tetszőleges jelenlétét 
bármely műalkotásban.

Ernszt András alakja egy kifelé semlegesnek 
mutatkozó, visszahúzódó, ámde a pazarul fes
tett bizonyítékok alapján (vagyis belvilágának 
tükre szerint) nagyon is gazdag életű művészt 
valószínűsít. Aki természetesen ki-kilép a 
karakterjeggyé tisztuló rejtettségből, amikor 
annak szükségét érzi. Indulásának kezdetén 
érzékelhető volt — és bizonyos eklektikával 
egymásra is rétegződött — érdeklődésének 
néhány főiránya. Ezek együttesen igen erős 
utalásokkal voltak az úgynevezett filozófiai 
értékű megfontolásokra, valamint a természet 
élő „faktúráira”. Az elsődlegesen természetes 
eredetű, észleléssel, majd gondos körüljárással 
igazolt „kép”, illetve annak „leképzett”, doku
mentált, „továbbképzett”, hagyományban 
tükröződő és többféle médiumban is megjele

Nagy elliptikus II.

níthető változatai, történeti múltjuk is 
érdekelték. Miképpen a személyes felfogásban, 
vagy éppenséggel a vízióban torzuló jelentés is. 
Meg az emberkéz létrehozta tárgyak, amelyek
nek felülete már valamilyen formai-forma- 
alakítási gondolatot eleve hordozott, ilyenfor
mán az eredeti alkotás szempontjából a beidé- 
zésük mindenképpen másodlagosnak, 
felidézettnek, alkalmazott jellegű betétnek 
tetszett.

Hogyan és mi által válik mindebből szerves, 
szétszálazhatatlanul tömör, egységes 
műalkotás, amelyből legalább az imént említett 
„saját világ” kitetszik? — kérdeztem a 
kilencvenes évek végén magamtól, Ernszt 
András munkáit látva. Mert már a kilencvenes 
évek elején is a különbözőképpen formált, 
olykor egészen végletes formai minőségek 
„összehozása” jellemezte munkáit.
Valamennyire ez a poláris módszer volt egy
szerre a még nem látható célhoz vezető út és 
ugyanakkor a meghaladni kívánt dimenzió, 
amiből majd kibontakozhat a mechanikus

organikus és tárgyi forma egyszer csak felbont- 
hatatlanul sűrűvé, egységessé váló közege.
Az 1999-es Szabálytalan lenyomatok 160x200 
cm-es olajképeiben az impresszionisztikus folt
festés gesztusainak kimódolt szerkesztése 
ellenére is szinte a természetes élmény 
frissességével érzékelteti a felület egy sohasem 
volt fény és színjelenség valószínűségét. A 
sorozatba tartozó, szitanyomattal variált Virágos 
kép megnevezése is ezt az értelmezést erősíti 
meg. A 2001-től a korábbi munkák érlelésével 
szinte észrevétlenül kibontakozó Rétegek 
sorozat nyomatban, vásznon, olajjal megvalósí
tott változatai az egynemű szerkezeti rendsze
reket egyidejűleg más-más léptékhelyzetben 
vetítik egymásra. A sűrűn és mozgalmasan elhe
lyezkedő vízszintes csíkok-vonalak igen vál
tozatos színezésű „hátterét” egy hasonlóképpen 
formált, ámde sokkal inkább foltszerű, és 
színezésben vagy harmonikusan, vagy kissé 
konfliktusosán előadott sávszakaszok „moz
gatják” meg. Mintha minden minta volna, 
mintha a képek alkotójának a figyelme folyvást 
csak a faktúra változatosságára összpontosulna. 
A munkák odaadóbb szemléje azonban már itt 
is bizonyítja, hogy a rendkívül gazdag bizonyító 
anyaggal felvonultatott előtanulmányok, ame
lyek egy-egy részletösszefüggés, vonalas és 
foltos színkapcsolat, struktúralehetőség, jel
sűrűség lehetőségét firtatják, egy-egy műben 
hatásos komplexitással kapcsolódhatnak össze. 
A 2001-es évből ilyen jel- és formatömörítő 
jelentőséget tulajdonítok a Szellemkép IV. (olaj, 
vászon, szitanyomat, 100x130 cm) című képnek. 
Egy nagyon különös, kissé élveteg, szecessziós 
hangulatot árasztó lilásbíbor tónusban 
elválaszthatatlanul rakódik egymásra szervez- 
hetetlen futású felhőfoszlány, tömör vonalakba 
rendezett, elfeketedő, kifehéredő Morse-jelek 
sokasága és a képen belül egy erősebb 
diagonális rendszer létét is valószínűsítő, lágy 
ecsetnyomokkal rögzített festésnyom. A sorozat 
többi darabjában is jól követhető a szándék, 
hogy a természetfestés dokumentatív vonásait 
is felidéző köd- és felhőfoltok a legkülön
bözőbb fényviszonyokra visszautaló koloritban 
miképpen lesznek egy szabályos vizuális-optikai 
rendszer mögöttes terébe utasítva. Anélkül 
egyébként, hogy a szemlélet nyilvánvalóan 
duális, módszerében is jól megragadható előfel
tevéseinek fontosságot tulajdonítanánk. Igen 
valószínű, hogy a kép nézője csak tudat alatt 
azonosítja be a közvetlen természetszemlélet 
romantikus ábrájaként a képek alaprétegét, a 
természeti motívumot, és az is valószínű, hogy 
az absztrakt sémák könyörtelen rácsszerkezete 
sem tisztán geometrikus jelentésként van jelen
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a munka feldolgozása során. Maguk a variációs, 
kombinációs behelyettesítések révén létrejövő 
képváltozatok is kimondatlan utalással vannak 
a képi gondolkodás algoritmusaira, amelyek — 
ha tetszik — akár ellenpontként is tételeződhet
nek a festői gesztusokkal és a festői előadás 
más, laza, alig kötött „beavatkozásaival” szem
ben.

A 2003-as év a Szellemkép ciklusban szám
ba vett lehetőségek közül kissé monumentali- 
zálja az előtér történéseit, ezáltal kissé másod
lagossá is teszi a korábban olyan egyenrangúra 
nyomott struktúra és természetes formátlanság 
képviseletét végző képelemeket. Az Alatt-Felett, 
vagy a Horizontális rétegződés l-VI. ciklus 
darabjai a legváltozatosabb színdinamikai 
találékonysággal már különneműként láttatják 
az előtér és háttér „eseményeit”. Ami annyit 
tesz, hogy miközben az Ernszt Andrástól már 
megszokott módon jelenik meg a kép alap
tónusát biztosító, erősen vízszintes, a szitanyo
más jellegéből következően mechanikus struk
túra, ennek előterében valóban drámai karakter
rel „játssza el” szerepét a leglazább ecsetnyom
ként tételezett minőségi, vagy komplementer 
kontraszt. Távolról a „pattern” festészetének* 
az emlékei is felidéződnek ezeken a vásznakon, 
hiszen nincs ezekben egyébről szó, mint hogy a 
„pattern” mesterei is gyakran felülnyomásokat 
alkalmaznak. Ebben a repetíció felfogásban ott 
sejlik az emléke még a pop szerialitásának, és 
abban a tekintetben nincs is különbség közöt
tük, hogy mindkét esetben magát a technikai 
jelentőségű szimulációs gesztust tették mód
szerré. Ernszt András azonban nem a vulgáris- 
közhelyes és már-már giccsszámba vehető figu
rális patterneket kezdte felhasználni, vagyis a 
„rossz dekorációt”. Nincs munkáiban a „rossz 
dekorációval” kapcsolatosan semmi kritikai 
indulat, tagadás. A hasonlóság közöttük csak 
annyi, hogy a „pattern” világszerte ismert 
mesterei is gyakran használtak fel szitanyomott 
textileket, ezeknek csíkjaiból szerkesztették 
össze képeiket, ezekre nyomtak maguk 
teremtette figurációkat éppoly szisztematikus 
elrendezésben, mint egy gyárban. Esetükben 
a „gyári” mozzanat igen lényeges jelentésbeli 
megkülönböztetés, ami nyilván a kommersz 
fogyasztási rítusokat hivatott kritikai felhangok
kal idézni. Gondosan ügyeltek arra, hogy a 
vízszintes és függőleges szerkezeti elemeket 
hogyan kell egyensúlyban tartani, a kép 
felépítésének tiszteletben tartják a szabályait, 
így a „jó és rossz ízlés” számára egyszerre 
tartogattak meglepetéseket. Ernszt András 
munkáiban a referenciák döntő része szigorúan 
céhen belülről származik, motívumai a

minőségét csak a nagyításban megkettőző 
előterekkel szemben új rendszer jelenik meg. 
Hangsúlyozódni kezd a természetfestés és igen 
érdekes módon idéződik fel Lantos Ferenc 
frazeológiájából a szinte akvarelles foltokból, 
pacákból összeépült természeti forma. Ami 
lehet felhő, domb, fa stb. {Tájrészlet III., akril, 
szita, vászon, 45x60 cm.)

Az öt Elliptikus kép, amely már 2005-ben 
született, és ugyancsak vászonra akrillal festett, 
szitanyomással variált felületeket jelent. A 
sorozat azt a fejlődésmozzanatot ismétli meg, 
amit a korábbi munkák is leírtak. Minden kife
jezhető az előtér és háttér rétegeinek, tech
nikai-tartalmi összefüggéseinek megváltozásá
val. Az Elliptikus képek 50x65 cm-es formá
tumán belül több, más-más színű, más-más 
léptékű, de léptékrétegenként azonos foltrend
szer valószínűsít más-más tér rétegeket. 
Képzavar ezt mondani, de a képek „hangja” 
nem utánzó, elvont, szinte kozmikusán tiszta 
csengő hang. Elsősorban melodikus jellegű, 
ciklusokba rendeződően pedig szimfonikusán 
épített nagy formákkal, polifóniákkal, nagy 
dinamikai átváltozásokkal, ritmikus és kakofon 
részletekkel is elegyes az életműszakasz, amit 
a Rejtett formák és Füves képek 2006-os, 2007- 
es darabjai tesznek maradandóvá. Az „önelvű 
vizualitás”, vagy másképpen „tiszta festészet” 
újabb és erős hadállását teremtette meg Ernszt 
András az utóbbi tíz év munkáival. Ezek 
megerősítenek egy képzetet, amely szerint 
mintha a „hely szelleméhez” erőteljesebben 
tartoznának a Martyn Ferenc utáni 
művésznemzedékek absztrakció irányában 
tájékozódó tagjai is. Figyelmeztetnek szakmai 
adósságainkra. Amelyeket valójában csak 
egyféleképpen lehetne teljesíteni. A kortárs 
gyűjtemények kialakításánál is tekintetbe véve 
ezeket az alkotókat. ■

* Rickey Carrie: Pattern Painting. In: Árts, 1978. január, 18.I., 
Dániel Wheeler: Art since Mid Century, 1945 to the Pre- 
sent.The Vendome Press, N.Y., 1991. 13 . fejezet: Pattern 
and Decoration. 285.I. Lásd: j. C. Viallat, Halász Károly, 
Csorba Simon, Róbert Kushner, Lucas Samaras, Miriam 
Schapiro és mások tevékenységét.

Szabálytalan
lenyomat

művészmesterség és művészettörténet magában 
való értékeire támaszkodnak. Sokkal inkább 
tapadnak tehát a kulturális örökség értékmeg
tartó és teremtő fertályához, mint a kételkedés 
övezeteihez.

A Rejtett formák 2003-as darabjaiban 
a négyzetes formátumhoz közelebb álló 
felületeken valóban a horizontális és vertikális 
beállítások összhangját kívánta megteremteni. 
Színesen, nagy formaváltozatossággal. Kiinduló 
alapjai valóban az esztétikai értékvalóságnak 
egy zártabb és magának valóbb, ha tetszik 
önelvű közegéből származnak, ahova nem 
szűrődik be a művész és művészet diszfunkciói- 
nak zaja. A Horizontális rétegződések és a 
Rejtett formák ciklus képei finom formai átala
kulást indítottak el 2004 táján. Ernszt András 
eszközei között egyre többször jelent meg az 
akrilfesték, amellyel lazább, majdhogynem 
akvarelles könnyűségű felületeket lehetett létre
hozni. A kisméretű, 45x60 cm-es vászon
felületen ugyanúgy „működik” a szitanyomás, 
mint korábban, de ezeket a képeket nem 
véletlenül sorolja a Horizontális struktúrák cso
portba. A korábbi hátterek laza és kisméretű 
szerkezeti és gesztuselemeit variáló, a háttér

Előtt és mögött
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Színerő és léptékváltás
Zsolnay gyár AKNAI TAMÁS
2007. augusztus 1 -  szeptember 16.

Afféle katakomba ez.
Jókai Mór: „A festő az egyedüli boldog ember a világon. Az nem féli a hontalanságot: neki minden föld hazája; az nem félti a nemzete nyelvét, az ő gon
dolatait minden nép megérti. Az nem fél az ütközettől, nem is vesz részt benne, lefesti azt. Égiháború, tengeri vihar rá nézve nem vész, csak modell. A 
néplázadás csak tanulmányfők csoportozata. Egész Róma a piacon van, és kiabál; ez pedig ül az ernyője alatt, és fest. Ha a római sereg diadallal fog 
hazavonulni, ő azt le fogja festeni, s igen szép kép lesz; s ha az ellenség ostromolni fogja Rómát, ő azt is le fogja festeni, s az még nagyobb hatású kép 
lesz. A festő hidegvérű ember. Lefesti Venust, s nem lesz szerelmes; s lefesti a Madonnát, s nem lesz bigott. Lefesti az Istent és az ördögöt, s egyiknek 
sem hízelkedik. S milyen függetlenség érzetével kell annak járni a földön! Alkotásához nem kell neki senki segítsége; nem kell rá a papnak se esőt, se 
napfényt imádkozni; az ő rangját nem kell helybenhagyni, kinevezni, meghitelesíteni se királynak, se miniszternek, se doctorum collegiumnak. Ahhoz 
nem kell se kegyelem, se szabadalom, se bevett vallás... S ez a művészet, ami a nőt is egyenrangúvá teszi a férfival! A festőnő nem fele egy másik 
embernek, ő maga egy egész ember! Az nem könyörög vagyont az irgalmas világtól, nevet a férfitól, áldást az oltártól; odamegy, és elveszi azt.”

(Egy az Isten. XVI. fejezet)

Az író vázlatában az androgün karakterű, egy
szerre boldog, ugyanakkor hidegvérű és szabad 
festő tapasztalhatóan semmi mással nincs 
elkötelezett kapcsolatban, mint a természettel.
A társadalmi természettel is persze. Régi 
szöveg, de van valami vérfagyasztóan meg
fontolható benne. Ahogy a függetlenséget a 
festő jellemvonásává teszi. Ahogy a művészet 
izgága, úgynevezett időszerű külsőségekkel 
lekötött tépelődései nem béklyózzák le a 
figyelmét. Ahogy nála a művész alakjában a 
természet „látja” önmagát a festészetben, 
beleértve ebbe ostromot, szerelmet, bigott val
lásosságot. Ez a látássá, majd látvánnyá változ
tatott természet ugyanakkor nincs esetében 
ellenkezéssel a konvenciókkal. A kulturális 
hagyomány itt minden bizonnyal csak a jelek 
„olvashatóságának” garanciájaként hat. Az ere
detiség a természetes látás, az élet alapvető 
viszonylatainak felismerési képességét 
feltételezi, amely képesség felette áll az ún. 
„emberi” helyzetnek. Ebben a tevékenységben 
hivatott az ember is túlemelkedni önmaga 
személyes érdekein. Mintha csak ez a felül-, 
és kívülállás lehetne a fedezete a művész igazi 
cselekvőkészségének.

A bekövetkezett folytatás van előttünk.’ 
Kibővült valamelyest az eredeti csapat, 
néhányan elmaradtak, de nagyjából ugyanazok 
dolgoztak itt a késői nyárban, mint a késői 
tavaszon. Színerőről lehet most újra szólni a 
szürkeség ernyője alatt. Léptékváltásról a ki
csinységek unalma közben. A kánikulában szét
olvadt aszfalt, a gyárépületek falainak, 
csöveinek koszlott monumentalitása, az opálos 
színű és törött ablakokon örökké beszállongó 
por itt a harmónia legcsekélyebb megnyil
vánulását is felértékeli. Ide harmónia csak 
máshonnan érkezhet. Pedig van összhang ezek
ben a gyorsan lebomló viszonylatokban, mint 
mindenben, ami az elmúlásra emlékeztet. A 
melankóliában. A remény, a rend, a szabály, 
a jövő és az értelmes használat fogalmait azon
ban oly mértékben ellentételezi ez a szilikátok- 
ból és acélból képezett monumentális 
környezet, és oly mértékben sugallja a jelent 
igazítani hivatott erők állandósult kudarcait, 
hogy benne egy füttyszó is szimfóniává, egy 
friss és színes vonal, mint emberi mozdulat 
a megváltást ide vonzó mentőkötéllé válik. 
Magam is elhiszem, hogy manapság minden

[ Ficzek Ferenc és 
Gyécsek József munkái ]
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kiállíthatóvá vált és azt is, hogy bármely tér, 
vagy környezet alkalmassá lehet élményaktusok 
provokálására. De kissé rezignáltan teszem 
hozzá: mindazon kevesek számára csak, 
akiknek a kultúra folyamatainak végigkövetése 
nyomán tényleg felismerésévé vált a funkciók 
teljes kavarodása. Akik eljutottak a francia köz
mondásban elrejtett nagy igazságig: „Értsd 
meg, aztán majd megbocsátod...”

Aminek jegyében akár mellékesnek is 
tekinthetjük a művészt, annak tetszőleges 
kreatív teljesítményét, esetünkben az úgyne
vezett műtárgyat, a képet, valamint az azt 
befogadó kiállítási tereket. Többször, többen 
mondták már: minden művészet, mindenki 
művész, mindenki tehetséges. Aztán mindig 
kiderül, hogy a minősítésekhez használt kritéri
umok, a befogadás konvenciói mégsem ezt a 
széles körű érvényességet eredményezik. És 
magam is sietek lejegyezni, hogy ebben a most 
látott kollekcióban sem a „parttalanság” és a 
„.mindent lehet” benyomásai ébrednek fel. A 
művész sem így gondolja, a látogató sem így 
gondolja, de mégis megkockáztatom kimondani 
a véleményemet, hogy a környezet artisztikus 
hevenyészettségét, a beázásokat, a port, a 
fényhiányt stb. olyan körülménynek tartom, 
amit tudomásul kell venni csupáncsak azért, 
hogy ezek tudomásul vétele által a léptéknek, 
a nagy méretnek közvetlen kezelésében csele
kedni lehessen. Ebben az alkalmi műteremben 
mindent sokkal nehezebb volt kivitelezni, mint 
a megszokott „hazai” terepen. De egy 
körülmény, a távlat, a magasság és a technikai 
méretek tágassága mindent feledhetővé tett. 
Ezért érdemes volt vállalni az aszketikus 
kereteket. Mi van ebben még? Ha tetszik, az élő 
folyamatokkal érintkezésbe kerülve elképesztő 
intenzitású felszólító és integráló ereje van az 
ipari architektúra monumentumainak. 
Ellenpontnak is kihívó faktúrák és metrikák 
szólítanak fel valamilyen reflexvátaszra, és nem 
kétséges, hogy a válasz energiája (színereje) és 
metruma (léptéke) is eleve felfokozott lesz. 
Nincs érzékenység, ami a „romlás virágai” 
között ne kapaszkodna a szenzuális minősége 
szerint emberibb módon, kedvezőbben megfor
mált dolgok emlékébe, ne kísérelné meg 
felidézni, esetleg újrateremteni azokat.

Mindenütt, mindent lehet — sugallja ma 
Magyarországon az, amit „kulturális” jelzővel 
elláthatunk. A múzeummal, a klasszikus 
gyűjtőhelyekkel kapcsolatos általános kétely is 
benne van ebben az állításban. A megszűnt 
(megszüntetett) történelemben csak az azonnal 
múló jelen létezik. A lassan kötelezővé váló 
emlékezetkiesés a jelen érzéki természetű 
felfogását felértékeli, amit kivételesen erős 
szabadságérzet megjelenése követ. Nincsen 
állandóság, nincsenek kötelmek. Az igazságot 
az igazságosság viszonylatai váltották fel. 
Győzött a szituáció. Aminek nincsenek előjelei. 
Sem a jó, sem a rossz, sem az építő vagy a 
destruktív. Mindegyik lehet a másik: egyremegy. 
A festő közben fest. Erről beszél jókai. A szituá
ció vonzerejét, relativizáló delejét ma 
lehetetlenség figyelmen kívül hagyni. Az újabb 
helyzetek azonnal a sötét múltba utasítják az 
előző pillanatokat, abba a dimenzióba, ahol 
semminek nincs már „használható” értelme. 
Nincs norma, nincs összemérés. Nincs igazság, 
csak igazságosság. Valójában az is mindegy, 
hogy milyen erkölcsi megítélés volt mindeddig

Benedek Barna és 
Mátis Rita művei

alkalmazható a formaátvételek, plágiumok, 
„udvari” igazodások, pályázati és megbízásos 
„jó viselkedések” tekintetében. A szituáció 
megköveteli, hogy csak önmagára vonatkoztat
va kezeljük az érvényét. A múlt a maga 
történeti jellegű, gyűjteményi sűrítményeiben 
túlságosan is áttetszővé teszi az erények mel
lett a hibákat, olykor a bűnöket is. Mert láttatja 
a folyamatokat, amelynek végén a legropogó- 
sabb jelen is részben valami korábban volt 
következményeként hat. Irtózunk a múlttól. 
Magam láttam, hogy elsőéves egyetemisták 
eskütételén a hallgatók negyede, mint vigyo- 
rodott el kényszeredetten, miközben mások 
láthatóan feszengtek az „eskü” szó, vagy az 
„alkotmány”, esetleg a „jogszabályok”, a 
„hűség” és „megtartom” szavak hallatán. 
Amelyeket hangosan ki kellett volna ejteniük a 
szájukon. A kulturális főváros bizonytalankodva 
csoszogó ügymenetében is ezért hangsúlyo
zódik talán a „tudásközpont” és „nagy kiál
lítótér”, valamint a régészeti múzeumból 
képzett „hagyományok háza”. És ezért nem 
hangsúlyozódik az „oktatás”, az iskolák szín
vonala és hatékonysága, külleme, a könyvtár 
hatékonysága és külleme, a múzeum

gyűjteményeinek szakmai hatékonysága és 
külleme. A magunk teremtette rendszerek 
múlandó törvényei hódítottak el, nem a folyó, 
az ég, az idő, az igazság. Nem az állandóság, 
a számonkérhetőség, a felidézhető viszonylatok 
közege. Abban hiszünk nagyon, hogy a 
„mediális tér” majd befogadja a mindenséget 
és „virtuális valóságában” olyan komplex hatás- 
mechanizmusok érvényesülnek majd, amelyek 
felülmúlva pótolják az együgyű tapasztalás: 
hallás, látás, tapintás, valamint készségek: 
éneklés, rajzolás, táncolás késztetéseit. Nem 
kell törekedni, nincs harc: minden előáll egy 
gombnyomásra. És nem kell beszélni, beszél
getni sem. A gép (kvízműsor) felteszi a 
kérdéseket, a mozaikos személyes ismeretek 
egyszavas válaszaiból meg kibontakozik a 
korszerű közösségi műveltség tartalma.

Veszélyben a személyiség. Mondhatnánk: 
ami itt történt, vagyis a Színerő -  Léptékváltás 
kiállítás, az „eltűnt személyiség nyomában” 
folyó kutatómunka egyik figyelemre méltó stádi
umát látszik megtestesíteni. A maga hangsúlyo
zottan szakmainak látszó, de a szűk pro
fesszionális megfontolásokon messze túlmutató 
vezérelveivel itt minden a szabadságnak és a
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felszabadultságnak meglepő érzetét sugározza. 
A pécsi Művészeti Karhoz valamilyen módon 
kötődő festők és szobrászok jelentek meg ezen 
a nyáron a Zsolnay gyár elhagyott műhelycsar
nokaiban. Kihasználva a tágas tereket, élve a 
támogatók jóindulatából biztosított nagyméretű 
vásznak és úgyszólván korlátlanul igénybe 
vehető festőszerek lehetőségeivel, a bárki 
számára ismerős vágy, a szakmai színezetű 
„kaland” reménye itt művészi tevékenységként, 
egy mesterség művelésének delikát elemeként 
válhatott valósággá. A rákészülés szinte minden 
esetben évtizedes tartamú volt. A hiány — ami 
a „kaland” vállalásának kiinduló és lendületben 
tartó motívuma — itt a fizikai értelemben vett 
lépték. Ennek birtoklása ritkábbnál is ritkább 
esélye ma egy alkotónak. Titkos vágy, szellemi 
kísértés, fizikai kielégülés az általában egy-két 
méteres, vagy annál kisebb léptékben festő, 
szobrászkodó művész számára a több méteres 
kiterjedés. Olyan döntéseket kell egy ilyen 
felület előtt (és rajta dolgozva) meghoznia, mint 
amiket a miniatúrák, grafikai technikák,

akvarellek, kisméretű olajképek, kisplasztikák 
nem így követelnek. Ismeretlen világ ez itt, 
mert abban a közegben, amelyben műtárgyak 
ma egyáltalán megjelenhetnek, nem szokás, 
nem norma, vagy követelmény az építészeti 
léptékhez is igazodó festmény befogadása. 
Egyebekben valószínűleg sokkal inkább akarat- 
talan, tudatalatti, mint szándékolt folyamat 
eredménye, ahogy a műalkotásokhoz kötő 
viszonyainkat éljük. Alig cáfolható, hogy az 
utóbbi húsz év vizuális jelenségeit a tv 
képernyő üzenetformái és méretei 
meghatározták. A vizuális közlésnek ez a formá
tuma megegyezik a sokszorozott grafikai és 
intim festői megjelenítés hagyományos lép
tékével. Ez még akkor is így van, ha magának a 
képernyőnek is szép lassan növekszik a mérete, 
ha kivetítők jelentek is meg, ha a „monumen- 
talizálódás” (a vizuális hatékonyság fokozása) 
felé igen határozott lépéseket is tett az elek
tronikus képmegjelenítés. Tematikusán is 
jellemző bővülést jelentett a művészetben ez a 
modern médium. Sorsszerűnek látszik ma már,

I

Varga Tünde alkotása

hogy a világ számtalan pontján mint erősödött 
fel már a festmény léptékének a megváltoz
tatásával is az a tendencia, amely a 
képernyőmérettől mindenképpen az eltéréseket, 
a függetlenséget jelzi. A tendencia mögött 
azonban sokkal inkább a manipulálhatatlan 
egyszemélyi közlések — kifejezések minőségére 
leszünk figyelmesek. A jókai által is megfigyelt 
szabadságfokra, amire — hacsak a 
tevékenységet magát, annak fizikai és jelentés
beli következményeit tekintjük — tényleg „fel
nézhetünk”. Mert olyan princípiumokat közvetít, 
olyan formában, amelyeknek párhuzamait sehol 
máshol nem találhatjuk. Olyan gesztusok és 
képzettársítások ömlenek a pár excellence fes
tészeti megjelenítés közegéből, amelyben itt 
sem nagyon észlelünk készen kapott 
mechanikus elemet. Minthogy a festészetben 
mindeddig és többnyire valamely program 
alapján a színezőanyagnak valamilyen 
eszközzel, valamilyen felületre vitelének 
művészetét láttuk, megerősítést nyerünk a 
bemutatott munkák nyomán. Létezik a fes
tészet. Létezik annak a ma rettenetesen 
funkciótlannak tetsző, de holnapután 
bizonyosan használható terekbe, homlokzatok
ba integrálódó előadásmódnak és formátumnak 
az érvrendszere, ami a személyes üzenet 
titokzatos líráját, melodikus futamait közösségi 
élménnyé lesz képes átalakítani. És ennek a 
funkcióváltásnak az egyik eszköze a lépték. A 
kihívó, nehezen birtokba vehető méret, amivel 
éppen úgy kell megküzdenie a művésznek, mint 
a kezéhez és karjához idomuló papírlappal, 
vászonnal. Vagy — ha tetszik — nagyonis 
másként, és e ponton, az indulaton túl mozgás
ba hozott módszerben a festőmesterség minden 
részletkérdése oldva van. Ami nem egyszerűen 
csak a nagyítás kérdése. Nem véletlenül vetődik 
persze mindez fel most itt Pécsett. A számot
tevő nemzetközi monstrék mindenütt a fes
tészet igen differenciált igényű újjászületéséről 
vallanak. Nagy gyűjtemények és tematikus válo
gatások’ sugallják másutt is, hogy a kreatív 
költői késztetések a maguk talányos, szórakoz
tató, pszichologizáló, önkényes stb. köntösé
ben, mint adnak metaforikus keretet a hit és 
tudomány, valóságismeret és lírai személyesség 
különböző mélységű kifejeződésének. 
Kelletekorán kidolgozott program tehát a 
kezdeményező Keserű Ilonáé, és bár segítői 
voltak, ezt a sokak által létrehozott mester
művet is ő jegyezte.

Kérésükre Keserű maga is ott dolgozott 
tanítványai és fiatal kollégái között a később 
térbe függesztendő nagy színes acéllemezszalag 
installációját készítve. Tekintélyt parancsoló 
szuverenitás a szerkezetben és felfogásban, 
senkihez sem hasonlíthatóan fanyar és egyszer
re finom kolorit a külső és belső felületeken. 
Megint egy rejtőzködő főmű — és elgondoljuk, 
hogy amiként A. Calder szobrának a washing
toni Modern Művészeti Múzeum első csarnokát 
tervezték’, úgy köszönthetné látogatóját 2009 
szilveszterén a Grófié Pécser Ausstellungsraum  
előterében ez a munka. (Debrecen már 
felfedezte Keserűt, modern kiállítóházának 
homlokzatán ott díszük a munkája.) Keserű lép
tékekkel kapcsolatos nagy magabiztosságát

Tari Eszter munkája
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persze itt és ezen esetben valószínűleg nem a 
kalandvágy és nem is az ismeretlennel magát 
összemérni óhajtó nárcizmus támasztja alá. 
Felkészültsége, tévedhetetlen arányérzéke és 
emberöltőnyi gyakorlottsága a választott 
keretek között a legnagyobb pontossággal 
választja a legjobb formátumot, anyagot, kiter
jedést és színezékeket. Tudja, hogy itt és most 
mit akar csinálni és teljes értékűen véghez is 
viszi azt, mert nyilvánvaló önismereten alapul
nak cselekvéseinek tervezhető határai. Mindez 
csak azért méltó említésre, mert a Mester átad
ható mintái közül talán ez a legfontosabb. Az 
önismeretre késztetés. A lelki és testi kondíciók 
folyamatos fenntartására és ellenőrzésére 
irányuló készültség érzékenyítése, 
akcióképességének fokozása, a birtokba vett 
tudás körének tágítása. A részvevők között volt, 
aki már rendelkezik mindevvel, és van, aki nem. 
Létrejöttek ezért nagy értékű és komplex fest
mények és volt egy-két akaratlan hülyéskedés- 
nek tetsző megoldás. Akadtak üresjáratok és 
festettek kifejezetten avitt szellemű, rossz képet 
is. Volt didaktikus exhibicionizmus, túlesztétizált 
paneldíszítés. Belefér. Volt, akinek ide kellett 
jönnie, hogy művét megteremtse, és voltak, 
akik bárhol meg tudták volna festeni 
munkájukat. De még az ő számukra is 
valószínűsíthetően izgató volt a tér, a társaság. 
Látványokat, élményeket teremtettek, amihez 
fogható e helyt még nem jött létre. A két 
alkotói periódus májusban és augusztusban 
érzékelhetővé tette, hogy a Pécshez kötődő 
művészek a mai magyar művészet erős 
derékhadát képezik, és hogy műveiket számon 
lehetne tartani tetszőleges reprezentáció tár
gyaként is.

Szemlélőként a legnagyobb hálával 
tekinthetünk vissza a kivételes kiállítótér rend
kívüli látványaira. Pécs hosszú ideje nem kínál
ta meg közönségét a maga nemében olyan 
elsőrangú élményforrásokkal, mint azt a Keserű 
Ilona verbuválta művészcsoport. A napokban 
azonban lebontják a képeket, folytatódnak a 
Zsolnay gyár emlékének szentelt ökumenikus 
imahetek. Aligha számíthatunk többre és másra, 
mint az emlékekre. Ahogy a nézők között nem 
voltak, úgy és ezért az emlékezők között sem 
lesznek ott azok, akiknek ma még privilégiumai 
vannak a város kulturális stratégiáját érintő 
döntésekben. No comment. ■

1 Az Echo 2007/3. számában Kitérő: a „főváros” színe. 
Színerő -  nagyméretű képek -  léptékváltás címmel jelent 
meg a szerző írása a kurzus április 15. és május 2. közötti 
szakaszáról. A program résztvevői ezúttal: Barabás 
Zsófia, Benedek Barna, Hatházi László, Korodi Luca, 
Roters Katharina, Ernszt András, Fejős Miklós, Ficzek 
Ferenc, Földesi Barnabás, Gyécsek József, Hegyi Csaba, 
Könyvásó László, Lakatos Kornél, Lehoczky Krisztina, 
Losonczy István, Mátis Rita, Nyilas Márta, Radák Eszter, 
Szigeti Csaba, Szentgróti Dávid, Tari Eszter, Elisabeth De 
Vaal, Varga Tünde, Vásárhelyi Zsolt, Varga Rita.
A szobrászok: Böszörményi István, Kuti László, Mohácsi 
András voltak.

2 Rippl-Rónai, Seurat, Munch, Matisse vagy éppen Pór 
Bertalan és Bernáth Aurél is úgy törekedtek a vizuális 
intenzitást garantáló nagyobb méretek felé, mint az 
orosz szocialista realisták vagy a hitleri Németország, 
illetve az amerikai Federális Projekt művészei. A chicagói 
Life Death Lőve Haté Pleasure Pain (2002), a The Fluidity 
ofTime (2005), vagy a Saatchi Galéria eleve úgy emlegeti 
az ott összegyűlt művészeket, mint akik a mai festészet 
valódi diadalát alapozták meg: „artists in Triumph of 
Painting". A Street Art művészeinek munkái szinte kivétel 
nélkül ide tartoznak. Werner Tübke monumentális fest
ménye a bonni Panoráma Múzeumban, a Korai polgári 
forradalom Németországban (1983-1987) című munka, 
(olaj, vászon, 14 x 123 méter) egyértelműen utal lehet
séges mai „elbeszélő" funkciókra. Minden nagyobb 
egyetemen tanítják a monumentális festészet különböző 
technikáit és a programok kialakításának módszereit stb.

3 Alexander Calder: Cím nélkül. 1976. (festett alumínium és 
acél, 910 x 2315 cm)

[ Keserű Ilona alkotás közben

1
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Barth István 70 éves

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ
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Bizony, olykor rémisztőnek tűnik száguldásunk az időben. Az Echo hűséges közönsége nyolc éve 
olvashatott interjút a kiváló fuvolaművésszel, tanárral. Akkori szavai — egy természeténél fogva szün
telenül aktív, mindenre figyelő személyiség megnyilvánulásaként — híven tükrözték elkötelezettségét 
a fuvolás-társadalom, a magyar zeneélet és Pécs városa iránt. Aligha láthattuk előre, hogy a magyar 
felsőoktatást — kivált a művészetoktatást — sújtó csapások sorozata, a közvetetten e csapások 
okozta frusztráció végül arra készteti őt, hogy a zenekari munka után a diploma felé haladó ifjak 
muzsikussá nevelésével is saját elhatározásából felhagyjon. Az viszont nem meglepő, hogy mind e 
közben zeneiskolás korúak tanításában talált új célokat, új menedéket. A még romlatlan, még minden 
iránt fogékony gyerekek zenével oltogatása talán a legtöbb és legfontosabb, amit a mai 
kultúravesztés idején tenni érdemes. Ehhez a tevékeny, önmagát mindig hasznossá tevő, építő életpá
lyához kívánunk mi is hosszú, jó  egészségben és minél több derűben eltöltendő éveket!
Egy júniusi szombaton — egy héttel születésnapja után — meghitt ünnepséggel egybekötött koncert
tel kedveskedtek a mesternek mindenkori tanítványai. Néhányuk ez ünnepi alkalomból mondatokká 
formálta köszöntő gondolatait. íme az első tanítványok egyike, a jobbnál jobb növendékeket útjára 
bocsátó kecskeméti szakközépiskola tanára, a pécsi zenekar művésze, illetve a nemzetközi hírű pódi
umművész egyetemi tanár laudációja: ha az olvasó felfigyel bennük bizonyos gondolatok összecsen- 
gésére, ismétlődésére, azt ez esetben ne tekintse szerkesztési hibának, és végképp ne véletlen 
egybeesésnek!

(G. L.)

• Barth tanár úrral 1958-ban ismerkedtem meg. Akkoriban kezdte — még zeneakadémistaként 
— Pécsett pedagógiai pályafutását. Hazánkban abban az időben gyerekcipőben járt a 

fafúvós kultúra, utánpótlást csak a katonazenekarok neveltek, de a Zeneművészeti Szakiskola már 
kezdte felkarolni a hangszercsoportot. Tanár úr ezt a feladatot vállalta fel, rendíthetetlen hittel és 
odaadással. Az itthon általános német metódussal szemben a lágyabb, érzékenyebb francia 
hangképzés híve és terjesztője lett. Időt, energiát nem kímélő, precíz és zeneileg rendkívül igényes 
munkája szép eredményeket hozott: a keze alól azóta kikerült művészeket jól ismeri a szakma, 
csakúgy, mint a pedagógiai műhelymunkájának letéteményeseként az ország egész területén szét
szóródott tanárokat. Amíg létezett zeneiskolai szakfelügyelet, számára ez is a fiatal kollégák 
folyamatos továbbképzésének alkalmait jelentette.
Bár Budapesten jobb lehetőségek kínálkoztak az érvényesülésre, sokirányú munkája Pécshez 
kötötte őt, s e munka örömei bizonnyal többet jelentettek számára, mint a hírnév, az egyéni érdek! 
A zene iránti alázat, a zene szolgálata lehetett a szilárd alap, amire termékeny életét építette, ez 
volt a legfontosabb cél, amelyért a maga útján maradt. S marad is, amíg él!
Ehhez kívánok egészséget, erőt és további lehetőséget! Kívánom, hogy szűkebb környezete és a 
társadalom, melyben élünk, képes legyen megbecsülni értékeit, képes legyen felismerni, hogy mi 
mindent köszönhet Neki!

B. Szigeti Edit



K Ö S Z Ö N T Ő

• 14-től 19 éves koromig, középiskolás éveim alatt jártam Hozzá. Hatása azonban máig tartó, 
hiszen ugyanezt a korosztályt tanítom, így emlékeim a saját munkámban nap-nap után 

felelevenednek, időnként közvetlen útmutatást nyújtva az éppen felmerülő probléma megoldásához. 
A zeneművészeti szakközépiskolába inkább tanáraim tanácsa, semmint belső meggyőződésem 
vezetett, ők láttak bennem tehetséget, nem én éreztem magamban. Elhivatottságom tehát még nem 
alakult ki akkoriban, a fuvola egy volt a sok tanulnivaló közül. Abban, hogy ez rövid idő — tatán 
egy-két év — alatt gyökeresen megváltozott, kétségtelenül Barth tanár úré volt a főszerep.
Minthogy ő csakis a teljes személyiséggel a zene, a fuvolázás felé forduló diákokkal akart, tudott 
dolgozni, első dolga volt e belső motiváció kialakítása. Nagy súlyt fektetett arra, hogy megfelelő 
lelkiállapotban kezdjük az órát. Ha feszültnek, szétszórtnak látott, kihozta belőlem, ami bánt, 
foglalkoztat, és a dolgot megbeszélve, feldolgozva kezdtünk a munkához. így szinte második 
édesapámnak éreztem. Ez az oldott lelkiállapot feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy rendkívüli 
igényességének meg tudjunk felelni. Nem követelt óriási anyagot, túlzottan nehéz műveket, ellen
ben kérlelhetetlen szigorral késztetett arra, hogy a játszott darabot a maga teljességében lássuk, 
szépségének, zenei tartalmának minél teljesebb kibontakoztatására törekedjünk.
Nevelőnk volt az órákon kívül is. Mecseki kirándulásaink alkalmával az egész tanszak együtt volt, 
átélhettük a közösség örömét, igazi csapattá kovácsolódtunk, lévén zenekari zenészként ő maga is 
ízig-vérig közösségi ember. E máig felejthetetlen alkalmak családi együttlétek örömével értek fel. 
Ugyanígy őrzöm emlékezetemben koncertjeit, melyeknek erejét, hatását még az általa kezünkbe 
adott, világhírű művészek játékát őrző hangfelvételek sem tudták elhomályosítani.
Tanárként, művészként egyaránt mércét jelent számomra, boldog vagyok, hogy tanítványa lehettem.

Berényi Bea

• Tele vagyok izgalommal! Már több hete viszem fuvolaórára Doppler Magyar Fantáziáját, de 
Tanár Úr még mindig elégedetlen. Előveszem hangszerem, koncentrálok, és lassan játszani 

kezdek. Játék közben igyekszem figyelni mindazon instrukciókra, melyeket Tanár Úr az elmúlt hetek
ben mondott. Mikor a darab végére érek, felnézek. Tanár Úr lassan ingatja fejét, majd megszólal: 
nem rossz, de talán lehetne még jobban is! Aztán szájához emeli fuvoláját és megtörténik a csoda!
A hangok helyükre kerülnek, a zenei irányok szintézist alkotnak, létrejön a rend, minden 
előadóművészet alapvető lényege.

Főiskolás éveim alatt sikerült bejutnom Barth István osztályába, ahol sokszor küzdelmes, 
kemény, de mindig hasznos időket töltöttünk. Az érettségi után, 18 évesen az ember hajlamos azt 
hinni, már szinte mindent megtanult, a továbbiakban csak meg kell mutatnunk, amit tudunk. Tanár 
Úr féléves, kitartó munkája eredményeként — az első főiskolai vizsgám előtt — rájöttem, hogy ez 
mennyire nem igaz. Hosszú, kínkeserves hónapok után, melyek során — nem szégyellem — bizony 
nemegyszer sírva rohantam ki az óráról, jól emlékszem a pillanatra, amikor Tanár Úr rám nézett és 
azt mondta: ezt vártam, végre elkezdhetünk dolgozni.

Visszamentünk az alapokig, kemény munkával igyekeztünk lerombolni a rossz beidegződéseket. 
Sokszor feladtam volna, de nem hagyta. Nagy figyelemmel, szeretettel irányított, gondosan felépítve 
a munkát. Igényessége, türelme kitartó munkára nevelt. Megtanított, hogyan kell érzékenyen bánni 
a hangokkal. Állhatatosságra nevelt, hogy addig keressem az ideális megoldást, amíg meg nem 
találom. A hang szépségét hirdette, segített megtalálni, mitől lesz a fuvola tónusa oly gyönyörűen 
meleg, sejtelmes, vagy éppen hideg, hátborzongató. Sokat mesélt a hangok mögötti világ titkairól, 
képeket kerestünk, értelmet igyekeztünk adni a zenének. Minden órán tanultam valami újat, érdeke
set, amin aztán napokig lehetett dolgozni a következő óráig.

Hagyta, hogy tanítványai vitatkozzanak vele, engedte, sőt ösztönözte, hogy véleményt alkos
sunk, szelíden alakítva ízlésünket. Nem hagyott bennünk kérdéseket. Semmiért nem hagytam volna 
ki egyetlen fuvolaórát sem. Szakmai életem egyik legfontosabb időszaka volt az a néhány év „a 
keze alatt”. Pár év múltán, immár diplomás fuvolaművészként lehetőséget kapva a Pécsi 
Szimfonikus Zenekarban, boldogan tértem vissza a városba, hogy munkatársa legyek.
Tanítása azóta is érik bennem.
Köszönöm, Tanár Úr!

Tímár Judit,
a Pannon Filharmonikusok szólamvezetője

• A napokban eszembe ötlött, amit Simon Albert mondott annak idején Pege Aladárnak egy 
alkalommal: „ha nem vagyok itt, akkor másutt vagyok”. Ma már tudom, hogy ez csak félig 

igaz! Ugyanis úgy gondolom, lélekben mindig ott vagyunk, ahol szeretnénk! Tehát én ma itt Veled, 
drága Tanár Úr! Hihetetlen, hogy mióta ismerlek, szinte nem történt semmi változás körülötted! A 
mai napig gyakorolsz, végzed a dolgod, oktatsz, bár jobban szeretném, ha köztünk tennéd mindezt! 
Egy határozott döntéssel, sajnos!, és marasztalásom ellenére, 50 éves főiskolai tanárságodnak 
vetettél véget. Ez is egy kerek évforduló, nem csak a hetvenkedés...

Számvetést nehéz lenne készítenem, nem is kell, de ha megkérdeznél, mit köszönhetek Neked, 
a válaszom rövid lenne: mindent! Az elhivatottságomat, a szakma-szeretetemet, a minőség fárad
hatatlan keresését, a derűt, a humort, az általános műveltség gyarapítását, növendékek és kollégák 
szeretetét! De állj: olyan hosszú lesz a lista, lehet, hogy aki ezt felolvassa, és nem használja a 
folyamatos, egyidejű ki-belégzést beszéd közben, bajba kerülhet.

Mit is kívánhatnék Neked így befejezésül, hisz látom, sokan vagyunk, és még fuvoláznánk is egy 
kicsit... Jó egészséget, derűt, humort, boldogságot...

Egy kívánságom lenne, ígérd meg, hogy teljesíted: hagyd Magad szeretni általam, hálás 
növendékeid által és mindenkitől, akiről érzed, fontos vagy nekik és fontosak Neked!
Isten éltessen sokáig!
Szeretettel:

Gyöngyössy Zoli
Pécsett, majdnem 2007. június 16-án

A Pannon Filharmonikusok-Pécs 
2007-2008 évi műsoraiból

2007. október 18. csütörtök 19.30 PTE Aula
Mahler: Adagietto az 5. szimfóniából 
Mahler: Hét utolsó ének 
Dvorak: Vili. G-dúr szimfónia op. 88 
Vezényel: Peskó Zoltán 
Közreműködik: Németh Judit -  ének

2007. október 26. péntek, 18.00 ANK Müv. Ház 
Segítség, komolyzene!
Dvorák: Vili. szimfónia 
Vezényel: Hamar Zsolt 
Közreműködik: László Csaba színművész

2007. október 31., szerda 19.30 Pécsi Bazilika 
Hangverseny a meghaltak emlékére
Kovács Zoltán: Ámor Sanctus 
Puccini: Messa di Glória 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Fekete Attila, Massányi Viktor, Rácz 
István, Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás)

2007. november 15. csütörtök 19.30 PTE Aula
Rossini: Sevillai borbély -  nyitány 
Sarasate: Carmen fantázia 
De Falla: A háromszögletű kalap 
Vezényel: Hamar Zsolt 
Közreműködik: Ivana Bilic -  ütőhangszerek

2007. november 17. szombat, 18.00 
ANK Műv. Ház 
Segítség, komolyzene!
De Falla: A háromszögletű kalap 
Vezényel: Hamar Zsolt 
Közreműködik: László Csaba színművész

2007. november 30. csütörtök 19.30 
Pécsi Nemzeti Színház
Schlee: „Sinfonia tascabile”
Sosztakovics: Gordonkaverseny 
Bartók: Concerto 
Vezényel: Hamar Zsolt 
Közreműködik: Micha Maiski -  cselló

2007. december 13. csütörtök 19.30 PTE Aula
Dukas: Bűvészinas 
Debussy-Kocsis: Hét dal 
Ravel: Seherezadé 
Debussy: A tenger 
Vezényel: Kocsis Zoltán 
Közreműködik: Hajnóczy Júlia -  ének

2007. december 20., csütörtök 19.30 
Pécsi Bazilika
Karácsonyi ünnepi hangverseny
Mozart: Krönungsmesse
C.Ph.E.Bach: Magnificat Wq 215
Vezényel: Helmuth Rilling
Közreműködik: Ann de Renais, Brickner Szabolcs,
Meláth Andrea, Kovács István, Magyar Rádió
Énekkara (karigazgató: Strausz Kálmán)

2008. január 2.19.00 Pécsi Nemzeti Színház 
Újévi „üzenet” koncert
Pannon Filharmonikusok 
Vezényel: Hamar Zsolt

2008. január 24. csütörtök 19.30 PTE Aula
Satie: Gymnopédies, no.1., no.3.
Brahms: D-dúr hegedűverseny op.77 
Franck: d-moll szimfónia 
Vezényel: Hamar Zsolt 
Közreműködik: Massimo Quarta -  hegedű
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Szemle
Holland kortárs művészeti kiállítás
Pécs. HattyúHáz, Közelítés Galéria 
2007. április 19 -  május 18.

Ujjlenyomatok

A holland hét keretében a Közelítés Egyesület 
által szervezett Holland Kortárs Művészeti 
Kiállítás a Pécsett és környékén élő jelentős 
holland migráns jelenlétre és a nemzetközi kul
turális kapcsolatok erősítésére hívta fel a figyel
met.

Elisabeth de Vaal és tanítványai, Huub van 
dér Loo, Channa Boon, Wineke Gartz a holland
magyar csereprogram, a „Tanítás és tanulás” 
2007 és az EKF program felvezető éve kapcsán 
szerepeltek munkáikkal a HattyúHáz Kortárs 
Művészeti Intézetben és a Közelítés Galériában, 
valamint a művészek által a város egyéb pont
jain kijelölt tereken. Ezzel is jelezve a munkák 
társadalmi és kulturális érzékenységét, a nyil
vános terek újfajta használatára tett kísérletek 
fontosságát.

A koncepciózus kurátori munka és a kiállí
tott munkákban megfigyelhető hasonló filozófiai 
megközelítésmódok egységes kiállításhálózatot 
hoztak létre, dicsérendő a Közelítés Művészeti 
Egyesület munkáját.

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a kísér
leti médiumok különböző használatának és 
újraértelmezésének bemutatására. A médiumok 
közötti átjárhatóság lehetőségeit kutatják kiál
lításaikon, valamint a tudatos, a társadalmi és 
kulturális problémákra érzékeny alkotások 
felvonultatását. Ezt mutatta ez a művészeti 
akció is.

Wineke Gartz tüköreffekt installációi a 
Közelítés Galériában a fotó spontán kölcsön
zésére, mint egy korábban megtörtént esemény 
elemeinek újra tapasztalására tett kísérletek. 
Akár saját környezetünkben készült diafilmek is 
lehetnének, melyek kiterjesztett terébe Gartz 
belépteti a nézőt, valósággá változtatva a 
kétdimenziós dokumentumot azáltal, hogy a 
diavetítőt egy tükörrel szembe fordítva a 
szemközti falra vetít. Ezzel megtriplázva és 
a tükörrel a másolat másolatának másolatává 
„degradálva” az ideák világát. Máshol egyéb 
installációs elemeket, például látszólag hanya
gul a tükör köré szórt faléceket helyez el, ezzel

megzavarva a térérzékelést és kiterjesztve a 
fotó tényleges terét.

Munkájával saját tapasztalati terébe lépteti 
be a nézőt, a máshogy látás technikájára hívva 
fel a figyelmet. A dolgok változó megjelenései, 
vagy azok szemlélésén gyakorolt saját 
előítéleteink a variabilitás végtelen lehetőségét 
hordozzák magukban. Itt azonban rekonstruálva 
látjuk azt, amit a művész láthatott, amikor a 
fotókat készítette.

A mű, mely reflexió a világban benne lévő 
dolgokra, maga is dologként áll előttünk a kiál
lító térben, mert ott figyelmünket felkelti, hat 
ránk. A szubjektív kameraállások és a fények, 
mint technikai tényezők Gartz érzelmeit hivatot
tak közvetíteni a fényképezett házakról, éjsza
kai kertekről.

Elisabeth de Vaal (http://www.elizabethde- 
vaal.nl/index.html) a grafika és a szobrászat 
irányából érkező festőművész HattyúHázban 
szereplő képein a pillanatban rögzített irónia 
fanyar hangulatait ábrázolja. Mozaik technikára 
emlékeztető festői stílusával politikusok 
mutatóujjait, vagy autóroncsokat jelenít meg.

Képeinek üzenete a poszt-indusztriális tár
sadalom gyermekbetegségeire reflektál olyan 
kontúros figuralitással, melynek hagyománya 
érkezhet a szobrászat felől is. Más-más ingujjal 
jelentőségteljesen a semmibe meredő 
figyelmeztető mutatóujjai a szobor valóságtól 
függetlenedő entitására emlékeztetnek. Mintha 
ezen a mozdulaton múlna minden.

Egymásra halmozott autóroncsairól a német 
kortárs festő, Eberhard Havekost jut az eszembe 
tévéképernyőről kifotózott munkáival, akinek 
közeli extrém képkivágásai pillanat- 
felvételekként hatnak (snapshot). De Vaal is 
áttranszformálja a plebejus nézeteket. Ez a fajta 
képkivágás, ahol az egész lényegtelenné válik 
a részlet mögött, a látszólag barátságosból 
valami nyugtalanító élményt hoz létre.

Channa Boon videó installációja a közterek 
hagyományos használati módja és funkciója 
ellen tüntet szociális és emocionális oldalról 
közelítve a metropolisz kaotikus környezeteihez.

Ahogy Huub van dér Loo (http://www.huub- 
vanderloo.com/publicspace%20index.html) 
munkái is olyan nyilvános terekhez (public 
space) kötődnek, melyek valamilyen oknál 
fogva funkciójukat vesztették. Például a nyugati 
brightoni mólóhoz, amely három éve leégett és 
rozsdásodó állványzata kísértetiesen emelkedik 
ki a tengerből, vagy egy tilburgi benzinkúthoz.

amelyet évek óta nem használnak már és ő 
bedobozolta, vagy éppen egy furcsa dőlésszögű 
oxfordshire-i falhoz, amelyben még a téglák 
sem horizontálisak, ezért a holland táj tapaszta
lataiból kiindulva lineáris zöld fa és fém ele
mekkel ezt a kis hibát direkt kihangsúlyozza.

A HattyúHázban a PinkingNY című 2004-es 
akciójáról készült lightboxos fotó dokumentá
ciója és kisfilmje látható, amint Brooklyn 
elhagyott iparnegyedében a folyóból kilógó 
hatalmas rozsdásodó fémszerkezetet, az egykori 
mólót festi át rózsaszínre.

Van dér Loo vonzódik a rácsszerkezetekhez 
és a természetben hagyott életidegen 
színekhez. Kritikusan szemléli és újraértelmezi 
környezete elhagyott építészeti konstrukcióit, 
amelyekhez iróniával közelít, és kicsit terrorista 
módon rajtuk hagyja kézjegyét.

Pécsnek sem állna rosszul hasonlóan prog
resszív, maradandó művészeti akció a város 
közterein, elhagyott épületein. Minél több 
művészeti pályázati ötlet születik, annál 
figyelmesebben kezeli majd a város is a haladó 
ifjúsági kezdeményezéseket.

Sárvári Zita
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Fusz György szobrai
Solothurn, Kunstforum Galéria 
2007. augusztus 15 -  szeptember 30.

Emberképek 2007

Fusz György fehér és mázas porcelán munkáiból 
is bemutatott egy sorozatot a svájci 
Solothurnban lévő Kunstforum Galéria 
Emberképek (Menschenbilder) című kiállításán 
augusztus 15 és szeptember 30 között. Fusz, 
aki ugyan jelenleg a PTE szekszárdi Illyés Gyula 
főiskolai karának igazgatója, eredeti „szakmája” 
szerint kerámiaszobrász, aki a figurális plasztika 
fennmaradását megszakítás nélkül sorjázó, 
érdekfeszítő művekkel támogatja.
A solothurni Kunstforum galériában bemu
tatkozó gyűjteményt a világ eltérő pontjain 
tevékenykedő keramikusok hozták létre, 
éspedig olyanok, akik a kiállítás programjából 
következően elsősorban az ember képét, 
állapotait és helyzeteit értékelik. A lehetőségek 
végtelen sorából szépen állítja sarkos ellen
téteket alkotva egymással szembe a kiállítás 
a kedvesen stilizált és ironikusan konkrét, 
valamint talányosán elvont és sokértelmű 
munkákat, amelyek így együttesen, szakadatlan 
emberre vonatkoztatásaik közepette a monu
mentalitás legcsekélyebb kísértése nélkül reha
bilitálják a sokszor eltemetett figurális kerámia- 
szobrászatot.

Az ír Claire Curneen, a japán származású, 
de amerikai Esther Shimazu és Akio Tokámon, 
Cristy Boger, vagy Michael Flynn a világ élvona
lába tartozó kerámiaszobrászok, akiknek a 
munkái között foglaltak helyet Fusz György 
válogatott darabjai. Az összemérés nagy kísér
lete a bemutató, hiszen a képzőművészet igazi 
európai integrációjának bizony sokszor félve 
felvetett és számos esélylatolgatással kísért 
potenciáljai az ilyen együttes kiállításokon iga
zolódhatnak egyedül. Fusz György kerámia
szobraiban az utóbbi években érintett témák 
és megoldások tárulnak fel a közelmúltban 
leginkább használt kerámiaanyagaiban a 
solothurni kiállításon. Ezek középpontjában 
egy Fusz György által már régóta kutatott és 
részben megismert plasztikai probléma áll.
Az nevezetesen, hogy a végső minőségét 
tűzben elnyerő, de eredetileg is formáló gesztu
sok által létrejött anyag, vagyis a formálásban 
és a tűzben „létrejövés” milyen kapcsolatban 
áll a dolgok differenciálódó bonyolultság, vagy 
leegyszerűsödés felé induló „sorsával”. Hogy 
a műalkotás ennek a „sorsnak” miképpen tud 
jelképes erejű megjelenítője lenni. Az összetett 
alkatú lények egy-egy szoborban (ahogy ezt 
Rodin 1893-97-es Balzac-ja korszak-meghatá
rozó módon jelezte) a kristályosodás és 
geometrikus tökéletesség, de a formátlanodás 
ömlenyei felé is mozdulhatnak. Felvehetik a 
leegyszerűsödés közben az evolúció korábbi 
szakaszainak jellemző statikai és strukturális 
állapotait, gyűrűvé, tömlővé válhatnak, valamely 
támasztékokkal kibiztosítva idézhetik az egykor 
volt célszerűséget és rendet, ami immár talán 
meg sem történtnek tűnik. Az élet főbb folya
matainak meglehetős szenvtelenséggel átvizs
gált szakaszaiban valóban erős jelképi kapacitá
sokra bukkant Fusz György. Ezeknek kibontása

Fusz György plasztikái
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és elmesélése azonban aligha emelné meg a 
szoborműveket a tudás és titok, a birtokolt 
érzékeket próbára tevő művészet magasáig, 
ha a megtalált technológia nem szolgálná az 
alkotó programjait önnönmaga lényegét is a 
mondanivaló szolgálatába állító módon. Vagyis 
a tűz, a hő mindent átformáló energiája éppen 
azt formálja meg, ami az idő haladtában 
ténylegesen ezt, vagy azt az előbb említett 
irányt találja meg magának. A felépülés 
szervezett, célszerű rendjét, majd sűrű tartalmú 
képletbe foglalásának állapotát, vagy éppen
séggel a szétesés felé vezető irányt, amiből az 
eltűnés végpontja után már csak egy teljesen 
új, és az eddigieket lehet, hogy nem is tartal
mazó felépülés reménye bontakozik ki.

Aknai Tamás

Nagy Márta kiállítása
Delft, Galerié Terra
2007. augusztus 17 -  szeptember 29.

Aranykád

A köztársasági elnök éppen akkortájt nyújtotta 
át neki egyetemi professzori kinevezését, 
amikor Nagy Márta Hollandiában, a stílust 
teremtő kerámiaművességéről évszázadok óta 
ismert delfti Galerié Terra termeiben megren
dezte legújabb műveinek kiállítását. A korábbi 
időszakokban, 2004-től úgyszólván minden 
évben bemutatkozott aktuális munkáival ebben 
a progresszív európai kerámiaművességet 
bemutató galériában, olykor közös, többször 
egyéni kiállításon. Delft az európai ipar
művészet egyik központja. Ebben a közegben 
a bemutatkozás maga is ritka szakmai 
nyomatékkai szolgáló érv a művész 
tevékenységének megkülönböztetett figyelem
mel történő vizsgálatára. Nagy Márta ezúttal 
megmutatott tárgyaiban, a korábban talán 
nagyobb nyomatékkai jelen lévő porcelánnal és 
a hozzá tartozó formai leleményekkel szemben 
egy ridegebb és plasztikai értékekben is 
másképpen gazdag anyag játssza a főszerepet. 
Az ugyancsak magas tűzön égetett, de nem 
porcelán finomságú, nem fehér, nem áttetsző, 
mégis üvegszerűen csengő, de nem porózus 
anyag, amit nálunk kőcserépnek (edénynek) 
mondanak (stoneware), ez adja munkáinak 
alapformáit. Kiállított szobrocskáit kivétel

nélkül 2006-ban, 2007-ben készítette. Egy na
gyon kicsi tárgy, a Kék filter (Fagyos reggel) jól 
érzékelteti a felfogást és törekvést, amelyeknek 
jegyében a kiállított ciklus született.
Kőcserépből készült kis dobozkában kék 
porcelán filteres teászacskók rejtőznek, 
miközben egy ezüstfilmmel kezelt, textilhatású 
felület alatt rendezett struktúrában további kis 
csomagok sejlenek. A tárgyak maguk, ame
lyeknek többsége a nálunk is ismert teafüvek 
tárolásának, felhasználásának, helyzetének, — 
mint akár elvont térbeli viszonylatokat megje
lenítő formáknak — számbavételét jelentik, 
sugallnak valami egészen nem „anyagi” ter
mészetű mondandót. A tároláshoz, kis dobozok 
megnyitásához, filterekhez tartozó szertartá
sokra emlékeztetésnek még érzelmeket 
megérintő „kapacitása” is van. A művek léptéke 
maga is a kézfejjel, az ujjakkal végezhető 
munka és érzékelés kizárólagos keretei között 
marad, a tárgyhoz kapcsoló, alig tudatosult, de 
feltétlenül az intimitás iránti érdeklődést hozza 
felszínre. Ennek az intimitásnak az értékét 
támasztja alá az anyagok plasztikai szépségé
nek erős ellentétként megfogalmazott, a kom
pozícióban mégis egységes rendje (porcelán- 
felület-kőcserépfelület). Ezt az intimitás-élményt 
erősíti fel a finom és a durva plasztikai külön
bözőségének egyenértékűség felé 
„elmozdítására” hivatott aranyfüst, az architek- 
tonikus tagolás, a porcelánlemezek laza, kis 
hullámokat vető, szerkesztett anyagszépsége.
A dobozok, csomagolások stilizált, finoman 
kapcsolódó és ütköző struktúrái. Ugyanakkor 
az elvontan megjelenített térbeli helyzetek al
kalmasak arra is, hogy ami egy bizonyos tónus
ban a belső térhez tartozó hangulatot érzékel
tet, egy másikban már kozmikus kiterjedéseket 
valószínűsít. {Lágy téli Nap, Naplemente-tó, 
Olvadó hó stb.). Az Én kis rózsakertem című 
munkájában még feltűnnek a vizek, szigetek 
ciklus jól ismert befoglaló formái, a medencébe 
helyezett kis dobozok kettőse. Aranyozott kő
cserép medencében fehér, kis részleteiben 
kékes porcelán rózsák. Metrikai szempontból 
három, egymáshoz alig érezhetően hamiskás 
arányokkal kapcsolódó befoglaló formában 
a rózsa virágából „kivont” stilizált spiráljelek 
vannak. Emlékek szentimentális változat
lehetőségei, a mechanikai szerkezet, absztrakt 
struktúra, egymással ellentétes forgásirányok, 
az arany és a fehér, a finom és a durva egyide
jű érvényessége megfelelően sűrű jelentésként 
együttesen teszik izgalmassá Nagy Márta 
kevesekhez hasonlítható szobrászi gondol
kodásmódjának talapzatát, a kultúrájában élő 
embert és a csillagos eget, ami fölé borul.

Aknai Tamás

Nagy Márta:
Kék filter (Fagyos reggel)

Nagy Márta:
Én kis rózsakertem
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Carreras — szabad szemmel
Pécs, Expo Center
2007. augusztus 30., 20.00 óra

Semmiképp nem vállalkoznék arra, hogy ösvényt vágjak ama dzsungelben, amit a média produkált Jose Carreras pécsi 
tartózkodásával kapcsolatban. Hírek és rémhírek, mosolyogtató butaság, olykor bántó rosszindulat, na meg a költ
ségekről szóló riasztó információk után aligha örülhet felhőtlenül Pécs őshonos lakossága annak, hogy a zeneművészet 
egy igazi arisztokratája (ha nem is fénykorában, bár erről aligha ő tehet) hangversenyt adott augusztus végén a pécsi

Mindenesetre azt bizton állíthatjuk: akik tudták, mire számíthatnak, akiknek volt elég 
elszántságuk és elég vastag pénztárcájuk, hogy megnézzék a baritonná szelídült 
mestert, nem csalódtak, remekbe szabott, kellemes estét tölthettek el több ezer ember 
társaságában.
A megakoncertek azonban számos kérdést vetnek fel, amikor komolyzenéről és a teret 
betöltő szellemi atmoszféráról van, illetve lenne szó. Még az operettek sem 
nélkülözhetik a jól megtervezett akusztikai tér dúsító, gazdagító hatását, nemhogy az 
igazi drámát és lelki mélységet tökéletesen kifejező operák, melyeknek lételeme az 
intimitás és a személyesség. Nem véletlen, hogy az ilyesféle mamutméretű koncert
térben általában a bravúráriák, a könnyebb fajsúlyú és a hatásos operarészletek válnak 
a műsorok gerincévé. Ezeken a koncerteken a legfontosabb élmény, hogy a tisztelt 
nagyérdemű élőben láthatja a művészt. Mert élőben hallani aligha hallhatja. Igaz, már 
húsz, huszonöt évvel ezelőtt is léteztek méregdrága technikák, de azok meg sem 
közelítették a mai hangtechnika minőségét. Hozzáteszem: a „méregdrágaság” persze, 
azóta sem változott. De a hang, amit hallunk, ma sem közelíti meg az „eredetit”.
Akinek volt szerencséje operateremben hallani erősítés és a hozzá kapcsolódó elkerül
hetetlen torzítás nélkül Carreras vagy Kincses Veronika hangját, annak számára a pécsi 
koncert minden bizonnyal hagyott némi kívánni valót maga után. Bizony a jó hango
sítás, de különösen a szabadtéri hangosítás csillagászati árakba kerül. Ezt a jövendő 
kulturális fővárosban aligha spórolhatjuk meg. Vagy mégis?
Carreras érzékenysége és hangjának hajlékonysága már nem a régi, ám az erősítés 
nem hogy segített volna ezen, inkább keményebbé és érdesebbé tette a hangját. Ne 
tévesszen meg senkit, a hangfalak, az erősítés és a szűrés hibáját nem lehet az 
előadókra fogni, ugyanis ez megkülönböztethető, hallatszik. A Dávid Giménez 
vezényelte Pannon Filharmonikusok apró pontatlanságoktól eltekintve tette a maga 
dolgát, de a hangzásért, az arányokért a hangosítás felelt. A kissé erőszakos basszus, 
a kemény felsőközép frekvenciák érdessége, a hiányzó középtartomány és a hangfalak 
állóhullámai által keltett dobozhang végeredményben egy otthoni kommersz leját
szórendszer minőségét nyújtották, csak éppen sokkal hangosabb kivitelben. Jó keverés- 

José Carreras sel sok mindent el lehetett volna simítani, de alapvetően jó hangot varázsolni aligha. ígyhát az egykor csodálatosan
szép hangokat keltő hangszálakat transzparens, a jelenvalóságot elhitető módon hallani nem adatott meg nekünk ezen 
a koncerten.

Érdekes volt azonban látni, hogy a Carrerasnak külön dedikált mikrofont időnként mennyire „bekapta” a mester.
Úgy tudom, e roppant bérleti díjú mikrofonok elég nagy SPL (hangnyomásszint) kapacitásúak, de időnként, egy-egy 
„közelebbi” forte alkalmával így is felmondták a szolgálatot. Normál esetben ezek a kezdetben analóg, majd az 
erősítési lánc során valószínűleg digitalizálódó hangok is jól észlelhetőek. Esetünkben azonban az erősítés elkente és 
furcsa, kásás, pontatlan masszává gyúrta ezeket a pillanatokat. A koncert harmadik közreműködőjeként fellépett fiatal, 
kissé hisztérikus, de fantasztikusan szép hangú spanyol énekes, Sabina Puertolas viszont tökéletesen pozícionálta magát 
a mikrofon előtt. Hangja kiegyensúlyozott és a zenekar felett tökéletesen uralkodó, mégis egybehangzó volt, jóllehet 
időnként csupán 10 -15  centiméterrel volt távolabb a mikrofontól, mint Carreras. Kincses Veronika állt legtávolabb a 
mikrofontól, így az ő hangja olvadt és vált leginkább partnerévé a zenekarnak. Néha talán egy picivel többet is szívesen 
hallottunk volna belőle.

Igaz, össze nem hasonlítható a két műfaj, mégsem érdektelen felidéznem azt a Rómeó és Júlia musical-produkciót, 
amely az elmúlt ősszel szerepelt az Expo Center színpadán. Jobb, ha le sem írom annak a „lomnak” az értékét, amit az 
akkori projekt bérelt: surround tornyok és a világ legjobb szabadtéri hangfalai voltak akkor itt, kiváló mikrofonok, tech
nikai személyzet, pultok, kontrol és egyéb „vasak” társaságában. A hangminőség pedig kifogástalan volt. No persze, 
akkor is fájdalmas hangerővel szólt a zene. Úgy tudom, a Rómeó és Júlia veszteséges program volt, talán ezért is 
takarékoskodott most a szervezés a hangosítással. Ha így volt, kár érte. Ha lehet, ne ezzel spóroljunk..., különösen az 
akusztikus hangszereket alkalmazó komolyzenei koncerteken.

Mindezeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ha nem is hallottuk, legalább szabad szemmel láttuk a Nagy 
öreget, s lévén éppen ez egy klasszikuszenei megakoncert célja, aki tudta, mire számíthat, elégedetten kelhetett fel a 
székéből.
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Kincses Veronika 

és Sabina Puertolas
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Szamódy Zsolt fotóművész kiállítása
Pécs, Mecseki Fotóklub 
Halász Rezső Galéria 
2007. szeptember 4 -  23.

A „varázsló kertje” — Soave

Nem lehet idegen a kiállítás keltette atmoszféra 
meghatározásában az a tudásunk, ami Gulácsy 
Lajos álomittas képeinek, döntően itáliai 
motívumokat felhasználó kertjeinek felidézése 
jelent. De merőben modern szemléről van szó, 
ráadásul új hatású, talán anyagkísérletként is 
értelmezhető képekről.

Szamódy Zsolt nevét az Első Alkotócsoport 
tagjaként ismerhettük meg, ma pedig ő a 
Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke.
Az idő és a természet, valamint az emberi 
kreativitás állandóan változó kapcsolatáról szól
nak általában Szamódy Zsolt képei. Figyelemre 
méltó könyveiben az említett kapcsolat több
nyire titkokkal teli fertályait pásztázza. Vízpart 
című albuma 1989-ben készült, egy 1991-től 
végzett „kutatás” eredményeként gyűjtötte 
össze a komáromi erődrendszerről készített 
fotókat az 1996-ban — Csikány Tamás, Florváth 
Csaba történészek és Wehner Tibor művészet- 
történész tanulmányával kiegészített — 
Komárom Erődváros címen kiadott albumot. 
1999-ben Gaál József képzőművésszel készítette 
Katakomba című sorozatát. A vegyes techniká
val kidolgozott képek FORTÉM emulzióval 
érzékenyített aquarell papírra kerültek, miáltal 
mind léptékük, mint a megszokott fotófelülettől 
eltérő vizuális frazeológiájuk szerint majdhogy
nem képzőművészeti karakterű munkákat hoz
tak létre. Mindezt azért kell szóba hozni, mert 
a most Pécsett bemutatott Soave tíz-egynéhány 
darabja ugyancsak a kilencvenes évek elején 
született, egy nemzetközi művésztelep keretei 
között. Soave (Soabi) egyébként ókori római 
város volt az Aquileát Genovával összekötő via 
Postumia mentén, várát az első magyar 
betörések idejében említik először (934).
Viharos történelme során azonban gyarapodott 
is jócskán. Mások mellett leginkább a Scaligeri

Szamódy Zsolt: Soave

család uralta, a kastélyt, lakótornyot, a vár
falakat, azok udvarait és a felvonóhidat, 
valamint a kertet Velence sajátságos stílusában 
alakították ki. Minthogy minden korszak 
otthagyta kéznyomát a borútjáról, fehér borairól 
nevezetes városka küllemén, a történeti monu
mentumok hangulatára érzékeny ember 
hasznosan időzhet itt. Szamódy — saját 
elmondása szerint — egy „szakmai típusú 
menekülés” eredményének tekinti a Soave 
sorozat darabjait, amennyiben a művész
telepeken szokásos, olykor unalmas kollektív 
fotózás helyett inkább az udvarra nyíló ajtót 
választotta, amelyen át egy titokzatos biro
dalomba, a várkastély kertjébe került. A 
valamikor nagy kreatív fantáziával kialakított 
reneszánsz kert az idő haladtában jócskán 
megváltozott. Kicsit elvadult, majd más stílusok 
is odatették emlékeiket. Ezek között akadtak 
„nagyművészeti” alkotások és akadtak a XIX. 
század tájékáról származó naiv szobrocskák.
A lombok és nyírattan bukszusok között 
rejtőzködő, elemek megkoptatta homokkőfi
gurák, azok különös helyzetei, szemüvegeik, 
napernyőik, ruházatuk bumfordi esendősége 
éppen hogy észrevehető azonban. Ebben a 
kertben nem érződik már a kertet megalkotó 
akarat természettel együttműködő ellenállása 
és Szamódy Zsolt jól észreveszi, hogy a fényt 
intenzíven elnyelő közeg, a kert éppen úgy 
„viselkedik”, mint a számára már oly jól megis
mert tengermély. Dokumentációt készít 
(fotózik), de közben homogenizálja a fény
viszonyokat és így a mindent beborító homály 
természetes közegévé válhat a ténylegesen 
jelenlévő titokzatosságnak (fest). Ez az olykor 
opálosan szórt fénnyel súrolt, hol árnyékba 
burkolódzó táj tengerfenékként védi magát a 
betolakodó optika elől, és csak szinte véletlen
szerűen „mutatja” meg egy-egy kanyar után 
vegetációba burkolt kincseit. A lendületes ecset
nyomokkal bordás papírra vitt fényérzékeny 
emulzió pedig az emlékeket gyűjtő ember 
kapkodó mohóságát idézi, aminek eredménye 
és következménye akár gyönyörforrás is lehet. 
Ezáltal a fotóművész saját alkotásai is épp azt 
az esendő és természetesen változó „anyagot” 
mutatják meg, mint amit a „téma”, Soave 
kertje, a valóságos tér, valóságos idő a 
múlandóság perspektívájából kínál felfede
zőjének.

Aknai Tamás

Fények és tények
Markovics Ferenc könyve
az 50 éves Magyar Fotóművészek
Szövetségéről
MFSZ-Folpress Kiadó, 2006.

c

Fényes lista
Szerénytelenségnek 
tűnik, de nem kis 
magánbüszkeség 
forrása az a tény is, 
hogy e sorok írója 
(mivel a névsor 
döntött a válogatás
ban) elsőként jele
nik meg azok kö

zött, akik a Magyar Fotóművészek Szövetségé
nek tagjaként az elmúlt ötven évben valamilyen 
módon formálták a magyar fotóművészet 
egészét. Ezen a helyen jelentem ki azonban, 
hogy a könyvben elfoglalt helyem fordított 
arányban áll avval a hatékonysággal, amivel az 
itt szóban forgó művészeti tevékenységet szol
gálni tudtam. És az ABC nem csak ebben lesz 
ludas.

A jeles könyv, a Fények és tények, Markovics 
Ferenc munkája 1956. július 28-tól napjainkig 
tekinti át a szövetség tevékenységét és az ezen 
idő alatt tagjává vált alkotók, fotográfusok, 
profik és amatőrök, teoretikusok, 
fotótörténészek tevékenységét. (Markovics 
Ferenc egyébként maga is ahhoz a tekintélyes 
névsorhoz tartozik, amely a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének Életmű-díjasait 
veszi számba, közöttük a pécsi dr. Szász Jánost 
is). A Kossuth-díjasokat külön listában. A kötet 
a szövetség ötvenedik évfordulójára jelent meg, 
szinte azonos időben az idén éppen ötvenéves 
Mecseki Fotóklub jubileumi ünnepségeivel.
Erről is, arról is illik tehát szólnunk.

Az évfordulós szemlék egyebekben, a 
kultúra tényleges és lényegi (szellemi) mozgásai 
szempontjából meglehetősen mellékesnek tűn
nek. Merthogy a művészi hatékonyság, teljesí
tőképesség és minőség elfogadásának legitimá
ciója mintha nem történhetne meg már egy 
időszak, egy ország, egy város vagy egy kisebb 
közigazgatási egység keretei között. És az 
csupán (ha a személyesen lokálpatrióta vagy 
éppen hazafias kötődéseket figyelmen kívül 
hagyjuk) statisztikai kérdés, hogy az országot, 
a várost és a megyét népességének mely 
hányada tekinti művészként lakóhelyének. 
Figyelemre méltóvá válhat azonban ez a 
körülmény, ha a népmozgalmi adatok mögött 
felfedezhető az — e népességhányad 
csökkenésére feltétlen hatással lévő — érdekte
lenség vagy éppen növelésére irányuló kultúr
politikai megfontolás. Nem kivétel a 
fotóművészet sem. Hogy ma mit fedezhet fel 
az érdektelenség vagy a támogatottság 
tényének hátterében a művészet fordulatai iránt 
érdeklődő? Sok bizonytalanságot. 
Bátortalanságot. Mert senkinek nincs kétsége 
afelől, hogy léteznek bizonyos alapkérdések, 
amelyeknek tisztázása levezethetővé tesz 
fejleményeket, amelyekhez visszaszármaztatható 
lehet minden kisebb összefüggés. Az a kérdés, 
hogy a vallásos és profán közösségek, amelyek 
évszázadokon keresztül megtartották szükség
leteik között a szellemi felfedezés és 
újraalkotás iránti érdeklődést, önmaguk látható 
formában megmutatását, képesek-e figyelmüket 
ma is rajta tartani a kockáztató-kísérletező, 
magát élve boncoló emberfajtán, amely
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történeti korszakoknak adott sajátságos nyel
vet, beszédmódot, adott fazont? További 
komoly kérdésnek tűnik az, hogy a számosság 
mellett hol és miben ragadható meg az érték.
A kvantitásban a kvalitás. A sokat hangoztatott 
minőség. Értékzavaros és a tájékozódás tar
talmát nehezen megtaláló korszakokban, mint 
amilyen a miénk, különös jelentősége van 
annak, hogy mennyit időzünk itt.

Miért kellett erről szólni? Azért, mert a 
kötetben értékpreferenciát felfedezni igen 
nehéz. Nyilván számít a szerző az olvasók 
előzetes műveltségére, a „kész hierarchia” 
ismeretére. Azért, mert miközben a fotográfia és 
a fénykép alapú képalkotás ezerféle technikája, 
megjelenési felülete az élet minden területén 
forradalmi stratégiák eszközévé vált, esztétikai 
programok hordozójaként bizonyos fokig mel
lékessé lett. Egy ilyen könyv megjelenésekor 
felkapja az ember a fejét és a mélység felé for
dul, ami ott van mindig a vibráló és esetleges
nek tetsző felszínek mögött. Mindenki 
fényképez ma már, de az odaadó és 
elkötelezett érdeklődés, a hierarchiában 
elfoglalt hely szerint valójában kevesen szeretik 
a fényképet. Sokat nem is tartanak felőle. 
Mintha a valóság és igazság közvetítésében 
betöltött szerepe körül funkcionális zavarok 
mutatkoznának. Létezik persze a szakmai 
szubkultúra, és léteznek a szekták is, amelyek 
e tevékenységnek és befogadásának 
folytonosságát fenntartják, de önálló művészi 
reprezentáció mivoltában mindenképpen kissé 
alulértékelt. És ez a tény belülről feltétlenül 
motiválja a törekvést, hogy a bizonyítás és 
adatszolgáltatás lehetséges intenzitása fokozód
jék. A derekasan végzett munka, a valóban 
mérhetővé váló mennyiség minősége elsősor
ban a széles körű szakmai önismeret és önérzet

megalapozásában játszik az ilyen évfordulók 
táján szerepet. Ilyenformán ennek össze
foglalása a csoport-, és szervezeti összetartás 
igényének megerősítését, esetleg ennek 
ellenkezőjét, az eltávolodás motivációit is szol
gálhatja. Az ünnepi alkalom, az évforduló ezút
tal az első bekövetkezését valószínűsíti, és a 
találgatások ködébe utalja a távolodások, 
szakítások előidéződésének oknyomozását.

Markovics Ferenc rendkívüli érzékkel formál
ta meg a könyvét, olyan keretet adva az elmúlt 
ötven év tartalmának, amelyben minden elfér, 
éspedig úgy, hogy az alkotók által 
megtestesített nagy szemléleti, vagy stiláris

Dr. Lajos László:
Szvjatoszlav Richter (1975)

ellentétek láthatóságuk ellenére sem válnak 
disszonancia forrásává. A szűkszavú bevezető 
a formális szempontból meghatározó legfőbb 
adatokat interpretálja csak, lényegében a könyv 
létrehozását segítő és hátráltató motívumokat 
veszi számba. Rezignációnak érezzük, de a jól 
sikerült munka elvégzése utáni elégedettség is 
kitetszik a bevezető utolsó mondatából. A 
„történelemnek” fényképezésre vonatkozó sza
kosított forrásai gyorsan enyésznek. Valóban a 
huszonnegyedik órában zárult le az adatgyűjtés. 
A könyv mégis létrejött. Minden lényeges ada
tot tartalmaz, ami 1956 és 2006 között a 
magyar Fotóművészek Szövetségére 
vonatkozóan fellelhető. És ne fanyalogjunk 
azért, hogy mennyien hiányzanak azok közül 
a számvetésben, akik ugyancsak rátették kéz
jegyüket a magyar fotográfia legújabb kori 
alakulására. Elégedjünk meg avval, hogy rögzít
sük, ők nem léptek be a Szövetségbe (vagy 
nem vették fel őket), és örvendjünk annak a 
ténynek a láttán, hogy akik valóban tagjai 
voltak, azok most itt egy kötetben egy-egy élet
rajzzal, egy-egy jellemző képpel, az ABC magyar 
szabályai szerinti kötöttségben „vállalják” 
egymással a közösséget. így kerülhet egymással 
furcsa kapcsolatba Kozák Albert (1946) és 
Kozák Lajos (1906-1975), Marton Tibor 
(1908-2003) és Medvigy Gábor (1957) Vancsó 
Zoltán (1972) és Vajda Ernő (1889-1980), stb.

És ha már büszkén emlegethetjük, hogy a 
Mecseki Fotóklub éppen egyidős az emlékezés 
alanyát jelentő Szövetséggel, tekintsük át, 
hogy milyen közös halmaz képezhető az 
összevetésükből. Névsorban tehát dr. Barthó L. 
Béla, Cseri László, Csonka Károly, dr. Gyenes 
Zsolt, Halász Rezső (Rudolf), Harnóczy Örs,
Kalmár Lajos, Kürti Mihály, dr. Lajos László,
Lantos Miklós, Mánfai György, Panyik István, 
dr. Szász János, Szöllösy Kálmán, Tám László,
Tillai Ernő, Tóth Károly, akiket a Szövetség tag
jaiként és elsősorban Pécshez köthető fotográ
fusként említ és idéz a kötet. Bár sokkal, de 
sokkal többen vannak Pécsett, akik számot
tevően részt kérnek és kapnak a magyar 
fotózás történetében és jelenében, mert nem 
tagjai a Szövetségnek, itt értelemszerűen nin
csenek említve. Ezt a hiányt majd a Mecseki 
Fotóklub ötvenéves évfordulóját ünneplő kötet 
nyilván kipótolja. Az adatok — a kutatómunka 
ismert korlátái miatt és az élő adatközlők eltérő 
felfogásából következően — más-más rendben 
követik egymást. Kinek az „ars poetica” a 
fontos, kinek az irodalmi idézettség, vagy a 
kiállítások konzekvens felsorolása. Ennek 
ellenére valóban fantasztikus élmény — és nem 
néhány perc alatt végigpergethető lapozgatás 
— a könyv tanulmányozása, hiszen az időjáték, 
amit az ötvenedik évforduló tartamában átél
hetünk, valójában a múlt század, a felnőtté 
váló fotografálás hőskorát kapcsolja össze a 
technikáktól, modoroktól, funkciózavaroktól 
és nagy beérkezésektől sistergő jelennel.
Az időjáték alkotta „híd” méretei azonban 
egyszersmind lehetetlenné is teszik egyben 
látását, így az sem állapítható meg 
bizonyossággal, hogy átjárható-e, vagy, hogy 
mennek-e egyáltalán rajta. Ide, oda, valahová.

Aknai Tamás

Dr. Szász János: Ormánság (1964)
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Örökségturizmus
Húsz Mária: Hét fejezet a kulturális
örökségturizmusról
Pécs. PTE, 2007

A világban felgyor
sult és a nemzetközi 
rendszer különböző 
szereplőit fokozato
san egy nagy pók
hálóba szövő globá
lis folyamatok hatá
sai az élet számos 
területén — így 
például a kereske
delem, a környezet- 
védelem, a bizton
ságpolitika terüle
tein — az aktorokat 
egységes fellépésre 
serkentik, párhuza
mosan viszont a 

helyi és nemzeti szinteken (főként régiók és 
országok szintjein) megfogalmazott lokális 
válaszokat, reakciókat mozdítják elő. Ez utóbbi 
különösen tetten érhető a kultúra területén, 
ahol a globális médiumok térnyerésével szem
ben az állami szimbólumrendszerek, a „hazai 
műsorok” megerősítése kívánatos a világ egyre 
több pontján. A globalizációs folyamatok egy
szerre uniformizálnak és szétválasztanak, a 
helyi identitások pedig keresik a számukra 
legmegfelelőbb kiutat, szem előtt tartva, hogy 
megőrizzék értékeiket. A rendszerben rejlő iden
titásválság feloldásához a helyi értékeknek a 
globális kontextushoz viszonyított egyértelmű 
meghatározása szükséges. Altvater és Mahnkopf 
e tárgykörhöz kapcsolódóan felveti az „unifor- 
mitás és fragmentáció” janus-arcú problémáját, 
amely többek között abban is megnyilvánul, 
hogy „a természetes térségek összetartó sok
félesége a (globális) piaci elvárások széttartó 
egyformaságában oldódik fel.”'

A Föld különböző pontjain lévő társadal
makban a „globalizáció révén... nagyban hason
ló magatartásminták... alakultak ki... A piaci, 
divat-, szórakozási, sőt táplálkozási szokások 
az új technológiák révén (gyorsan és 
hatékonyan) terjednek”.1 2 3 Nem kérdéses: egyre 
jobban látható mindenki számára, hogy az 
e folyamatok által kiváltott hatások ellen
hatásaként a világban felerősödtek az interna
cionalista és regionalista törekvések, amelyek 
térben korlátozottabban jelentkeznek a globa- 
lista áramlathoz képest, de a globalizációra 
adott közösségi reakcióként értelmezhetők.

E globális térben és időben szükséges 
értelmeznünk a kulturális örökségturizmus meg
jelenését és megerősödését is. Mára a turizmus 
egyértelműen világméretű iparággá, vezető 
társadalmi ágazattá vált. Az örökségturizmus, 
vélekedik Húsz Mária, az örökségek 
„fogyasztásával” a múltba merülést és a testi
lelki újraépülést ígéri. Megmerítkezést ajánl egy 
„másik vidék természettörténetében, emberi 
örökségében, művészetében, filozófiájában és 
szokásaiban.” Kimondható, hogy valójában 
maga az igény is világméretűvé vált, talán 
éppen annak okaként, hogy az egyén teret 
engedjen a „gyökerek” megismerésének, iden
titása jobb megértésének, saját és mások 
kultúrájának, kulturális örökségének a tükrében.

Húsz Mária munkája kimondottan aktuális, 
és alapvető referenciaként szolgálhat a 2010-es 
magyar kulturális főváros, Pécs számára. 
Ahogyan arról a nyertes pályázatban egykoron

Takáts József írt: „Az Európa Kulturális 
Fővárosa-kezdeményezés arra is szolgál, hogy 
a városok (és városlakók) újra felfedezzék a 
városiasságot, ... rácsodálkozzanak saját örök
ségükre és hozzákezdjenek vidám és szelíd át
alakításához” (A határtalan város, 11. 0.). Az 
átalakításhoz adhat segítséget — új ötleteket 
— a különböző találkozások sora. „A várost 
sokféle ember használja, ezért sokféle ember 
találkozik benne” (99. 0.). A turizmus segítsé
gével még inkább fokozható az amúgy is 
legnagyobb valószínűséggel az idegenek 
találkozásának teret adó városok (Richard 
Sennett) örökségének és értékeinek megis
merése, kicserélése, átalakítása. Ehhez, és 
ennek sikerre viteléhez járul hozzá egy jól 
felépített, szinte már rendszerszemléletű 
fejezetstruktúrával rendelkező kötettel, éppen 
a pécsi EKF „tanítás és tanulás” elnevezésű 
felvezető évében publikáló szakember.

Az aktualitás és az európai kulturális örök
ségturizmusban az EKF-program által betöltött 
fontos szerep miatt szükséges némi kritikát is 
megfogalmaznunk: érdemes lett volna a 
könyvben megjelenő grazi példán kívül az EKF 
nyújtotta turisztikai, örökségturisztikai 
fejlesztési lehetőségeket részletesebben körbe 
járni. Különösen Pécs megemlítése kapcsán 
támadhat hiányérzetünk, nemcsak kulturális 
öröksége okán, hanem a nyertes EKF-pályázat- 
ban megjelölt pillérszerű filozófia kapcsán, 
amelyben megfogalmazódott, hogy Pécs a kul
turális örökség és a művészeti innováció 
városa. Örökség és innováció — e két fogalom 
szoros és szerves összekapcsolódása jelentheti 
a kulturális örökségturisztikai elképzelések 
sikerét, amelyet tökéletesen alátámaszt a szerző 
kijelentése: „A mai turisták egyre kevésbé 
elégednek meg a pőre látnivalókkal, jelen
tőségteljes élményeket várnak, kifinomult, 
kiegészítő szolgáltatásokat és kreatív ajánla
tokat keresnek” (148. 0.). A termék „áruba 
bocsátása”, annak megfelelő (re)prezentációja, 
lehetséges interpretációinak végiggondolása 
stratégiai látásmódot és tervezést követel meg.

Egy sikeres örökségturizmus-stratégia meg
alkotásához (is) jó alapot szolgáltat Húsz Mária 
gondolatmenete azzal, hogy áttekinti a kínálat, 
a kereslet és a menedzsment fontos szegmen
seit, így például vázolja az „örökségturista” 
potenciális viselkedési tipológiáját, szól tipikus 
motivációkról, fogyasztói magatartásokról, és 
elemzi a marketinget érintő alapkérdéseket, 
többek között a termékfejlesztést és a promó- 
ciót. Aláhúzza, hogy a manapság a piacon 
tapasztalható kínálat-növekedés gyorsabb ütem
ben fejlődik, mint a turista-kereslet. „Esély van 
tehát a sikertelenségre még a valaha fejlődő 
területeken is..., ha a fejlesztési folyamat összes 
szempontja nem gondosan megfontolt. Nem 
elég egy érdekes utazási célpontot, vagy egy 
szolgáltatást megteremteni, de a termék ter
vezését, megfogalmazását, márkanévvel való 
ellátását és csomagolását is ki kell találni, s 
a vevőt az első perctől kezdve a tartózkodás 
végéig tájékoztatni kell a termékről és bátorí
tani kell, hogy visszatérjen, vagy mondja el 
másoknak is pozitív tapasztalatait”
(209-210. 0.).

Egyet érthetünk a kötet utószavának 
szerzőjével, Tóth József földrajzprofesszorral 
abban, hogy „érdekes a könyvvel kapcsolatban 
annak felvetése is, hogy vajon egy egyetem, 
egy universitas miért nem tudja teljesen, vagy 
csaknem teljesen szeparált, izolált struktúrájával 
biztosítani azt, hogy a sokszor egymástól 
néhány méterre dolgozó kutatók munkái integ
rálódjanak" (286. 0.). Ez általában igaz számos

hazai kérdés felvetésekor. Érdemes lenne 
például annak a további vizsgálata is — 
különösen a fent hivatkozott részben kimondott 
látogatói „visszatérés” miatt —, hogy korcso
port-specifikusán milyen formában juthatnak 
érvényre az örökségturizmus célkitűzései.
A kötetben a komáromi Monostori Erőd eset- 
tanulmánya (2004) némi statisztikával illusztrál
ja az elképzelhető, vagy éppen pontosan 
mérhető tendenciákat. A világviszonylatban 
mérvadó referenciaként szolgáló Richards- 
Wilson (ISTC-ATLAS, 2003) felmérés’ alapján 
azonban megállapítható, hogy például a 
nemzetközi diákközösségre fókuszáló turizmus 
folyamatosan növekvő és bővülő piacot takar.
A fiatalok többsége ráadásul tervszerűen készül 
az adott utazásra, és amennyiben szükséges 
(az esetek jelentős részében), képesek félreten
ni, „előtakarékoskodni” annak érdekében, hogy 
az utazás a lehető legösszetettebb élményt 
nyújthassa. Richard és Wilson megfogal
mazásában „egyszer az életben" típusú készült
ség ez, miközben a statisztikailag kimutatható 
visszatérő fiatal utazók miatt ez egyértelműen 
nem egyszerit jelent. Lehet, és kell tehát építeni 
e visszatérő vendégekre, a jövő potenciális 
turistáira. Szükséges lenne felmérni az ifjúsági 
korosztály speciális igényeit, és ez alapján 
meghatározni azokat az akciókat és attrak
ciókat, amelyek előrelépést jelenthetnek a 
különböző turisztikai területek, például az örök
ségturizmus fejlesztése érdekében.

Húsz Mária könyve hiánypótló munka. 
Integráló erővel köti egybe hét fejezetét, és 
ezáltal olyan ívet húz meg, amely könnyedén 
követhető logikai rendszerbe foglalja a kul
turális örökségturizmussal kapcsolatban 
felmerülő legfontosabb fogalmakat és 
kérdéseket. Csak remélhetjük, hogy a szerző 
tovább dolgozik a fogalmak és kapcsolatok 
hálójának feltérképezésén és rendszerbe 
öntésén, valamint egy-egy kapcsolódó területen 
speciális vizsgálatokat végez el. Az lenne az 
ideális, ha mind ez a munkája, mind a 
közeljövőben várható további munkái szervesen 
beépülnének elsősorban a saját városa, Pécs 
előtt álló soha nem látott lehetőség, az EKF- 
projekt leghatékonyabb kihasználásának folya
matába — de mindenekelőtt az azt 
(elő)feltételező közös gondolkodásba!

Tarrósy István

1 Altvater, Elmar -  Mahnkopf, Birgit (1996): Grenzen dér 
Globalisierung. ökonomie, ökologie und Politik In dér 
Weltgesellschaft. (A globalizáció határai.) MUnster, Verlag 
Westfalisches Dampfboot. A kötet magyar össze
foglalását Szabó Miklós fordította és szerkesztette az 
Eszmélet c. folyóirat számára. Az összefoglaló letölthető 
az internetről:
http://eszmelet.tripod.com/33/atltvater33.html

2 Papp Sándor kritikus hangvételű írása letölthető az inter
netről: http://ujhorizont.ngo.hu/2002_3/17.html.
További példákat tartalmaz Tarrósy István írása a Helyi 
értékek — globális normák? A globális világrend hatásai
a fejlődő térségekben című kötetben (szerk. Orbán 
Annamária, Bp, Gondolat, megjelenés alatt).

3 A felmérés pontos elnevezése: Richards, G. -  W ilson,). 
(2003). New Horizons in Independent Youth and Student 
Travel. A Report fór the International Student Travel 
Confederation (ISTC) and the Association of Tourlsm and 
Leisure Education (ATLAS). Letölthető az Internetről: 
http://www.atlas-euro.org/pages/pdf/FINAL_Full_report.pdf
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Pannónia
Pezsgóliáz

•  Színvonalas kiszolgálás

•  különleges ételek

•  nemes borok

•  pezsgőbár

•  kóstoló a Pezsgóliáz 
termékeiből

•  rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

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

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 
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Szemelvények a honlap fórumáról
Örömmel tapasztaljuk, hogy lapunk internetes fórumán hónapok óta igen tartalmas és izgalmas vita, eszmecsere folyik, amelynek résztvevői 
Pécs épített és szellemi örökségével, kulturális eseményeivel, az EKF időszerű' kérdéseivel és fejleményeivel kapcsolatban fejtik ki vagy vetik 
fel véleményüket.
Alább egy kis ízelítőt adunk a hozzászólásokból, remélve, hogy a lap nyomtatott változatának olvasói között is lesznek, akik kedvet kapnak, 
hogy csatlakozzanak a fórum eddigi résztvevőihez.
Az egyik idézett hozzászólás a Pécsről az interneten hozzáférhető információkkal foglalkozik. A bejegyzés időpontjában konstatált helyzet az
óta kismértékben változott, de ez sem menti, hogy a turizmus csúcsidőszakában ilyen siralmas volt a helyzet. A hozzászólásokban előforduló 
elütéseket javítottuk.

EKF -  topic

pécsi ifjú
2007-07-01 10:53:33
Amikor megtudtam, hogy Pécs lesz az EKF, 
én Zaha Hadid épületeket képzeltem Pécsre.
A pályázatokról sajnos távolmaradtak a külföldi 
építészek.
A pestiek taroltak, csak néhány pécsi ért el 
kiemelkedő sikert, (pl. Müller Mária)

A nyertes tervek persze jók — kissé magyaro
san merevek, kevésbé fiatalosak —, a jó példák 
jó hatással vannak a helyi építészekre és 
művészekre.
Ne legyünk nagyképűek, tanuljunk tőlük!
(97)

öreg
válasz erre 
2007-07-01 21:22:14
Zaha Hadid? Simítsa meg rángó szánk szélét 
a mosoly...
Bár miért ne? Játsszunk el egy kicsit az 
ötlettel...
Lett volna egy világhírű, fantasztikus 
épületünk... koncertterem és kiállítótér egyszer
re... miért ne?
Nem viccelődök, komolyan gondolom. 
Tudásközpont viszont fölöslegesnek tűnik, 
hiszen már létezik, úgy hívják, hogy internet...és 
nemsokára elfogy a négymilliárd IP-cím is, tehát 
könyvet tényleg csak majd a kertben vagy a 
méhesben, izzó vasárnap késő délután, mikor 
az árnyékok már végigdőltek a pázsiton...
Vissza kéne kicsit venni a grandiózus álmokból 
az élhetőbb város javára.
Különben marad a hajléktalan a Koncertterem 
falának dőlve, szatyrokkal.
És neki hiába mondjuk, hogy Zaha Hadid...
(98)

Örökség -  topic

(lokál) patrióta
2007-08-01 14:25:17 
Na, kedves barátaim!
A kultúra része lett immár az „elektronikus — 
vagy — digitális” kultúra is. Inter-nyet, tele
phon, és más hasonló dolgok teszik fél-anal
fabétává a fiatalságot. Mindenesetre a dolog 
nem kikerülhető, sőt annyira fontos része lett 
az életünknek, hogy már szinte mindent az 
interneten intézünk. (Lassan feleslegessé válik 
a könyvtár is? Na és akkor mi várható a 
tudásközponttól, és könyvtártól? PC-k tömege?)

Haladva a korral, keresgélni kezdtem néhány 
információs ponton az EKF ügyében.
Honnan máshonnan, ha nem innen?
A helyzet siralmas. Mellékelek néhány címet, 
érdemes ráklikkelni, és kiderül, hogy Pécsett 
valóban megállt a világ.

A legfontosabb intézmény, a Civil Közösségek 
Háza lapján az alábbi olvasható: Nincs program 
a következő harminc napra. 
(http://www.civilhaz-pecs.hu/index.php?mode=4) 
A galéria is roppant érdekes képeket tartalmaz. 
(Nem is tudom mikor esett hó Pécsett.)

Pécsi Örökség Hírek: Az oldal fejlesztés alatt! 
Under construction! Kérjük türelmüket. 
(http://www.pecsorokseg.hu/) Már évek óta?

Na de ez???: A Cella Septichora: A legújabb fris
sítések a honlapon 2006. október 15. 
(http://www.septichora.hu/hu/)
Mondjuk a világ végén elhatározom, hogy meg
nézem a MŰVET, és kinyitom a honlapot: A 
regionális fejlesztés operatív program -  Pécs 
világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése 
keretében folyó munkálatok miatt a világörök- 
ségi helyszínek jelenleg nem látogathatók, 
aláírás: Újvári Jenő (http://www.rop-pecs.hu/)
Á... biztosan nem így van, megnézem a KÖH- 
nél. ők biztosan mindent tudnak, mert hiszen 
ők a hatóság, tőlük függ minden örökségvédel
mi feladat, és helyszín. A világörökség címén 
ókeresztény sírkamrákról egyetlen fénykép, az 
is a kőtárban készült! ... és kapaszkodjunk, ez 
egy fontos állami hivatal lapja: feltöltés dátu
ma: 2002. október 9. Utolsó módosítás dátuma: 
2003. október 16.
(http://www.koh.hu/index.php?_url=all.php&_mp 
=vilagorokseg&_amp=VOM ) Annyi a feladat, 
hogy erre már nem marad idő?

A hivatalos kultúra honlapon, ha bepötyögöd a 
Cella Septichora szót, mindössze kilenc találatot 
kapsz, a legfrissebb is két hónapos, és 
hírértéke talán egynek, ha van... 
(http://www.kultura.hu/main.php?folderlD=777 ) 
Minő érdektelenség!

Mit tesz tehát a turista? Megnézi az info-turis- 
tot, és talál bizony hat sort, az is maszlag. 
(http://www.info-
tourist.com/data/hungary/pecs/_hu_index.html)

Persze, van pécs.lap is, de ott még csak meg 
sincs említve, hogy van világörökségi területe 
Pécsnek.

Na, ha már vágott valaki földhöz tele
fonkönyvet, mert nem találta meg, amit kere
sett, akkor kb. itt jut el az ember ehhez az 
érzéshez, és vágja (vágná) földhöz a laptopot.
(12)

Cla
válasz erre
2007-08-03 22:53:47
Ez így van, minap kértek tőlem valamiféle 
összefoglalást a pécsi EKF-ről, meg hogy küld
jék honlapcímeket, ugyanezeket kellett leírnom, 
és hogy nem küldök, mert nem lehet semmire 
sem használni őket! Pécs város honlapján meg 
kell nézni az óvodás „térképet”, amikor 
tudomásom van róla, h. kaphattak volna 
panorámafényképes tök profi dolgot, ami úgy is 
működik, h. „be lehet menni” (naná virtualice) 
az utcákba a további látnivalókhoz (+műem- 
lékek, építészeti emlékek adatai, 
nevezetességek, híres lakók — ez már az én 
kiegészítésem lenne! — a francba, megint gratis 
adom az ötleteket!). Persze nem ingyen lett 
volna a dolog, de az árát bőven megérte volna! 
Aztán csak nézzük meg a Baranya Megyei 
Múzeumok honlapját, Szent Virtuál forog 
őskőPC-szarkofágjában... Úgybiza’ ugyanúgy 
„működnek” a linkjei, mint maguk a kiállítóhe
lyek: sehogy! S mivel nincsenek embereik, hát 
senki sem veheti fel a telefonokat — telefonos 
bejelentkezés... Ó Irgalom Atyja ne hagyj el!
(13)

Expo Center -  topic

Polgár
2007-09-03 13:24:45
Remek ez az Expo Center! A szabadtéri színpa
da! Sehol a világon nincs még egy szabadtéri 
színpad, ahol az énekbe bekomponálják, hogy:
-  a mentő szirénázik,
-  a rendőr is,
-  a vonat próbafékez,
-  a vonat dudál is,
-  a szél a hangot néha kissé elviszi.
És Polgármesterünk köszöntője a helyben kiosz
tott füzetben! Az ám a nevettetés magasiskolá
ja! Summázva: a tizenöt éve operákban fősz
erepet nem játszó tenor a vidéki városka 
szabadtéri színpadán kierősítve énekli túl a 
vonatot, a mentőt, a szelet. Mindezt a 
nemzetközi tarifája duplájáért. Valakik nagyon 
jól jártak, a rendezvénykeret pedig felhasználva. 
A vidéki városka lakói boldogok, miközben 
sohasem lesznek egy európai város lakói.
(18)

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

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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