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Levelek Pikszből

A fagyos mediterrán
„Ül a vékony Mária 

És ölében a pú

Szélfuvásnyi gyenge zajt hall 
Összerezzen: itt az angyal 

5 ő is tudja: minden angyal 
Iszonyú”

Nemes Nagy Ágnes

Drága nővérem, kedves M!

Az ember melegségre vágyik. Ezért is költöznek 
a nyugdíjasaink Floridába vagy Kaliforniába.
Ott a természeti környezet és a klíma 
lehetőséget ad rá, hogy az enyhe télidő 
derűsebbé tegye a kocogó, golfozó, teniszező, 
bingózó szépkorúak pihenőéveit.

Meg azért is költöznek oda, mert van ott 
egy olyan légkör, amely nem csupán a ter
mészetből, a tájból árad, hanem az embertár
sakból. Emberi ott az emberi környezet. 
Legtöbbjüknek a melegség nem is annyira a 
napfényt, hanem a barátságosságot, 
otthonosságot jelenti.

A hely szelleme és hangulata függ az évi 
napfényes órák számától, a településszer
kezettől, a közösségi terektől, de legfőképpen 
az ott élők egymáshoz való viszonyától. Attól, 
hogy a seriff milyen viszonyban van az utca 
emberével, a polgármester egyívású-e a 
választóival, az esküdtszék az igazat, csakis az 
igazat tartja-e az abszolút mércének. S hogy 
miként érintkezik egymással a szomszédság.

Piksz önmagát a mediterrán hangulatok 
városának tartja és nevezi. A tavalyi tél tényleg 
enyhe volt, s nyaranta itt is van olyan hőség, 
mint a Földközi-tenger övezetében — csak a 
vízfelület nincsen meg hozzá. Lehet, a nyarak 
egyre forróbbak és fényesebbek. De ebben 
nemcsak a növekvő melegséget lehet érezni, 
hanem az elsivatagosodást is.

Az is lehet persze, hogy a globális 
felmelegedés regionális lehűléssel jár együtt, 
akkor pedig lehet, hogy a vélelmezett mediter- 
ráneum nem az elsivatagosodás, hanem az 
eljegesedés állapotába jut.

Enyhe tél ide vagy oda, a millenniumra 
mediterrán kövezettel ellátott belvárosi terecske 
burkolata télről télre szétfagy. A terecske lakói 
egyesületet szerveztek, hogy a mediterrán jelleg 
fenntartása érdekében a telente újra keletkező 
hibákat kijavítsák. Derék dolog! Létrejött egy 
tevékeny, önkéntességre épülő szomszédság. 
Egy emberi sziget. A terecske burkolatának az 
itteni klímával szembeni ellenállóságát tekintve 
hosszú életű kisközösség lehet belőle. Hiszen 
magukra vállalták mások hibáinak a rendbe
tételét. S így a hibázok nem fognak késztetést 
érezni arra, hogy ők maguk tegyék rendbe azt, 
amit elrontottak.

A terecske közössége egy kis emberi sziget 
a városban. Sziget a szárazon. A természeti 
kilátásokat tekintve oázis a sivatagban, az 
emberieket tekintve melegedő a fagyban.

A tágabb pikszi környezet azonban az utób
bi időben nem tűnik sem melegebbé, sem 
barátságosabbá válónak. Épp ellenkezőleg.

Változóban a hangulat, változóban az emberi 
klíma.

Ennek sok egyéb mellett az egyik oka az, 
hogy míg a terecske burkolatának helyre- 
hozatalára talán elegendő egy önkéntes alapon 
szerveződő egyesület életre hívása, addig ilyen 
spontán létrejövő kisközösségi alapon 
bizonyosan nem lehet rendbe hozni Piksz 
közelmúltbeli súlyos balfogásait.

Több milliárdos hitelből felépült egy sátor, 
tisztázatlan funkcióval, amely évi félmilliárdos 
ráfizetéssel működik. Aztán nemrég megbüntet
ték a város közlekedési társaságát három
negyed milliárd forinttal. Emellett egy 
csatornázási programra is milliós bírságot róttak 
ki a közelmúltban, és így tovább.

Ezekre a fatális — és legtöbbször előre 
látható — tévedésekre azonban nem azok 
fizetnek rá, akik a hibákat elkövették, hanem 
azok, akiknek ebben semmi szerepük nem volt. 
Aki akkor, amikor még lehetett, figyelmeztetett 
(lásd a sivatagi show-sátor létrejötte), az jó 
esetben okvetetlenkedő, tájékozatlan, inkompe
tens volt, rosszabb esetben destruktőr, 
szabotőr, kártékony ellenfél. Pedig csak arra 
hívta fel a figyelmet, amit józan paraszti ésszel 
bárki megláthat(ott).

Most, amikor a rongyrázásból lerongyolódás 
lesz, nem fognak létrejönni a terecske lakóihoz 
hasonló önkéntes közösségek, hogy a hibákat 
orvosolják. De erre nincs is szükség, hiszen az 
illetékesek majd létrehozzák ezeket a 
„közösségeket". Igaz, hogy a „tagok” nem 
önként kerülnek be ide, hanem a Piksznek 
kidolgozott költségvetés diktálta kényszerből,

de materiális értelemben megteremtődik majd 
az összetartozás.

Ez a kényszerközösség, amely mások 
cechhét fizeti, érthető módon nem fog azono
sulni sem a döntésekkel, sem a döntés
hozókkal. Nem fogja magáénak érezni a 
történéseket. Vagyis amellett, hogy anyagi 
helyzetében fokozatosan amortizálódik, 
lelkületében elfárad és elfásul.

Mert az elbalalajkázott milliárdok miatt kell 
intézményeket összevonni és megsarcolni, s a 
kulturális főváros évére készülve kell kivonni 
forrásokat a kulturális szférából. Akkor, amikor 
mindebben a fővárosos vállalásban és vál
lalkozásban az azonosulás, összetartozás, 
együttlét egyedi, megismételhetetlen és 
elodázhatatlan lehetősége rejlett. Rejlik?

Itt az üzletekben már október vége óta 
karácsony van. Míg nálunk havonta más-más 
ünnep köré szerveződik a kereskedelem, s 
ősszel a halloween, a hálaadás és a karácsony 
tagolja az időt, dekorációt, hangulatot, itt, mire 
elérkezik az ünnep, addigra a melegsége már 
kihűl.
Fázik a szívem. Egyedül érzem magam.

Szeretettel ölel fivéred, W.

Fordította: pi/wp



Szakmaiság, átláthatóság,
Beszélgetés Méhes Mártonnal, az EKF távozó művészeti igazgatójával

2007. november 23-án bejelentette lemon

dását az Európa Kulturális Fővárosa -  Pécs 

2010 program művészeti igazgatója, Méhes 

Márton, aki alig egy éven át töltötte be ezt 

a posztot. Távozását bejelentő sajtónyilatko

zata a következő indokolással kezdődik: 

„Azért jutottam erre a súlyos, és számomra 

egyáltalán nem örömteli elhatározásra, mert 

a továbbiakban nem látom biztosítottnak 

azokat a működési kereteket és lehetősége

ket, amelyek e roppant feladat felelősség- 

teljes, az eredeti céloknak megfelelő és ma

gas színvonalú ellátását lehetővé tennék a 

számomra. A mostanra kialakult körülmé

nyek között arra sem látok esélyt, hogy ez 

a helyzet bármikor a jövőben megváltozhat

na.” A lemondást mind a polgármester, 

mind az EKF főigazgatója tudomásul vette. A 

pécsi EKF-et már a pályázatot előkészítő 

fázistól figyelemmel kísérő s a megvalósí

tásból mind nagyobb szerepet vállaló mű

vészeti igazgatóval a lemondását követő hét 

elején, irodájában beszélgettünk.

— 2004 októberében itt, az Európa Házban 
zajlott az a pályázat-előkészítő konferencia, 
amelyen mindketten szerepeltünk, majdnem 
szomszédos előadókként. Akkor ön a berlini 
Collegium Hungaricum képviseletében szólt, én 
pedig a színházzal kapcsolatos elképzelésekről 
beszéltem. Szeretném visszaidézni azt a három 
évvel ezelőtti tudatállapotot. Akkor mit gondolt 
az EKF-ről, Pécs esélyeiről, lehetőségeiről?

— Rendkívül izgalmasnak találtam az egész 
vállalkozást. Akkor egy kicsit messziről figyel
tem a fejleményeket, de nagyjából ismertem a 
pécsi és a többi pályázatot is. Az egy szeren
csés és izgalmas időszak volt. Németországban 
is nagyjából hasonló pályáztatás folyt, a két 
ország városai nagyon sok mindent csináltak 
együtt: rendszeres találkozók, kollokviumok, 
szemináriumok voltak, amelyeken részt vettem 
Berlinből. Az EKF-téma már akkor is teljesen 
rabul ejtett. Volt egy rendszeres hírlevelünk, 
amelyet a pályázó városokról készítettünk és 
Berlinből küldtünk szét németül a partnereknek. 
Ebből a szempontból a dologban eléggé benne 
voltam, és nagyon szimpatikus tervnek és 
szándéknak tűnt az egész projekt, mindaz, ami 
akkor Pécsett zajlott. Ezt nem is akarom tovább 
cifrázni.

— Ezt meg tudom erősíteni: valóban, 
amikor a pályázat előkészítő időszakban 
megkezdődött, akkor létrejött egy szellemi 
együttműködés, a pályázat alapelveinek, kör
vonalainak a kigondolása, és lehetett érezni 
egy az ügyre összpontosító közös szándékot.

— Közös gondolkodást, közös szándékot és 
tartalmakra való koncentrálást. Az az érdekes, 
hogy a pályázati szakaszban sokszor több tar
talmi kérdést engedett meg a rendszer, mint 
bármikor később.

— Ugorjunk előre az időben két évet. Most 
egy éve -  tavaly decemberben -  kapta meg az 
EKF művészeti igazgatói kinevezést a pécsi köz
gyűléstől. Akkor hogy látta a pécsi EKF 
helyzetét?

— A lelkesedésem még mindig tartott. 
Nekem akkor úgy tűnt, hogy nagyjából minden
ki fölfogta, hogy olyan irgalmatlanul kevés az 
idő, és olyan megdöbbentően nagy a feladat 
(úgy tűnt, hogy azt valóban sokan megértették, 
a polgármester, a város többi vezetője, a köz
gyűlés tagjai, az intézményvezetők is), hogy itt 
most akkor irányba kell állítani az egészet, és 
aztán hadd menjen minél gyorsabban előre.

Biztató volt, hogy két szakmai vezetőt válasz
tottak (az EKF főépítészt és a művészeti igaz
gatót). Én akkor azt is jó ötletnek találtam, 
hogy legyen egy általános EKF igazgató is, bár 
az furcsa volt, hogy van a menedzsment
központ igazgatója (Tarrósy István személyé
ben), és egyszer csak keletkezik egy általános 
igazgatói szerep is. De akkor még úgy tűnt, 
hogy az EKF vezetés igazgatótanács-szerűen fog 
majd működni, egy a menedzsmentet (kommu
nikációt, pénzügyet stb-t) irányító vezetővel és 
a két fő szakmai terület -  az építészet és a 
művészet -  szakmai szempontból kiválasztott 
vezetőjével.

— Egy évet eltöltve a müvészetigazgatói 
poszton nagyon tanulságos lehet mindaz, ami 
ez alatt az idő alatt tapasztalatként összegyűlt 
az ön számára. Melyek voltak ennek az egy 
évnek azok a fejleményei, amelyeket az EKF 
további sorsa szempontjából megtartandónak 
ítél, és melyek azok, amelyeken változtatni 
kellene, amelyeket ki kellene iktatni a 
működésből?

— A pozitív tapasztalatok közül két nagy 
területet emelnék ki. Az egyik, hogy sikerült 
egy pályázatot összeállítani az év közepére, és 
beindítani az emberek fantáziáját. Ez valóban 
csak egyfajta alapkőletételnek tűnt nekem, és 
nem többnek...

— ...a pályázat a 2008-as programokra a 
pécsi intézményeknek, civileknek kiírt pályázat?

— Igen. Különösen az tetszett meg és 
bizonyult járható útnak, hogy egy dialógussor
ban, az érintetteket bevonva, alulról építkezve 
el lehet érni eredményeket. Fórumok, 
találkozók, megbeszélések voltak egyrészt a 
szakértői testülettel, másrészt a pályázókkal.
Az utóbbiakkal előbb a felkészülési szakaszban, 
majd most ősszel a programcsomagok össze- 
csiszolásáról, pl. a reneszánsz éve kapcsán az 
ahhoz kapcsolódó programtervek 
egyeztetéséről. Ezek tényleg jó eszmecserék 
voltak, és ott senki nem kezdett el se politizál
ni, se szervezeti kérdésekről beszélni. Ki 
lehetett kapcsolni az egész furcsa közeget, és 
működött! Ez egy járható útnak tűnt. Az ter
mészetesen világos volt számomra, hogy majd 
néhány megarendezvényt, világsztárt, nagy 
produkciót beillesztünk a rendszerbe, de hát
a 2010-es év programbüdzséje ezt amúgy is 
megengedi, s turisztikai, városmarketing szem
pontból ez nagyon is fontos. De ez a bizonyos 
városmegújító, párbeszédes munkavégzés, 
amelynek mi az adminisztratív, leíró részét 
végig tudtuk volna kísérni (és el is kezdtük), 
az nekem teljes mértékben teljesíthetőnek tűnt. 
És ezt biztosan kellene folytatni. Nekem nagyon 
érdekes volt az a mondat, amit az egyik szak
értői testületi megbeszélésen — egy hosszú 
nap után -  valaki mondott, hogy ilyen beszél-
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együttműködés

ez a mulasztás, az előkészített döntések halo
gatása.

— Egy pozícióról való lemondás eldöntése 
egy akkumulálódási folyamatban érlelődik meg. 
Az ember először ritkábban, majd gyakrabban

gondol rá, de még marad. 
Még marad, önnek 2010  
végéig szólt a művészeti igaz
gatói kinevezése, aminek a 
zöme még hátra van (volna), 
s egy évet töltött el ebben a 
pozícióban. A lemondás

eldöntése kapcsán megfogalmazható-e az, hogy 
mi volt az utolsó csepp a pohárban, amely 
miatt a távozás mellett döntött?

— Persze. A most következő hetekre azt 
találtam a legaggályosabbnak, hogy az általam 
augusztus végére elkészített koncepcióról na
gyon furcsa visszhangok keletkeztek, amelyek 
csak kerülő úton jutottak el hozzám, és hivata
losan nem tudtam meg soha a polgármester 
vagy a főigazgató véleményét erről a program
ról.

Méhes Márton

— ők ezt megkapták?
— Igen, csak nem adtak visszajelzést, 

holott én ezt kértem a polgármester úrtól, hogy 
tegye meg az észrevételeit, mert addig nem 
tudok reagálni a mendemondákra. Ez nem 
történt meg. Mostanra viszont odáig jutottunk, 
hogy a megújított programkoncepciónak decem
ber 3-ig kell elkészülnie. A november 24-i 
hétvégére a főigazgató úr összehívott egy 
koncipiáló grémiumot. Én ezzel a helyzettel már 
nem tudtam mit kezdeni.

Elkészült a 2008-as program, illetve volt egy 
vázlat a 2009-10-es évek fejlesztési irányairól, 
amelyek a 2008-as tervekből következtek. Nem 
fedtek le mindent, de megadták a kereteket, 
felvázoltak egy irányt.

cepcióval, amely a fenntarthatóság szempon
tjára épít — amiről egyébként szerintem nem 
tudunk semmit. Mindez olyan határidővel, ami 
abszolút felelőtlen.

— Ha ön eleget tett volna az új testületbe 
szóló meghívásnak, azzal önmaga addigi 
munkája fölött gyakorolt volna kritikát.

— Igen, ha részt veszek, akkor azt ismerem 
el, hogy az általam benyújtott koncepciót sem
misnek lehet tekinteni.

— Mi lesz a sorsuk az előkészítés alatt lévő 
terveknek, programoknak? Az ön által lefolyta
tott tárgyalásokon született — szóbeli vagy 
írásbeli — megállapodásoknak? Van egy 
konkrét példa is, amelyre szeretnék rákérdezni. 
Még azon a három évvel ezelőtti konferencián 
először javasoltam, hogy a 2010-es év színházi 
programjaiba vonjuk be Nagy József (Joseph 
Nadj) világhírű táncművészt, koreográfust. Ő 
járt itt most szeptemberben, volt egy 
megbeszélés, ahol a 2010-es tervek és annak 
előkészületei, Nagy József részvételének formái 
szóba kerültek, de nem született szerződés, 
hanem csak egy fehérasztal melletti beszél
getés zajlott. A beszélgetésben eltervezett 
dolgok megvalósításának egyik garanciája ön 
(volt). Mi történik az ilyen ügyekkel? Ezek meg
maradnak az előkészítés és megvalósítás 
keretében, vagy el kell őket felejteni?

— Én semmi mást nem tudok tenni, mint 
hogy tisztességesen összeírom azokat a projek
teket, leírásokkal (pl. létrejött szóbeli megál
lapodás, írásbeli megállapodás) amelyeknek az 
előkészítése megkezdődött. Ezek zömmel igen 
jelentős, erős projektek, amelyeket — az 
említett leírásokkal, dokumentációval — átadok 
a főigazgatónak. A többi már őrajta, vagy az új 
művészeti igazgatón múlik.

getések nem szoktak folyni a városban, s 
hosszú idő óta most először ülünk le mi is így 
együtt egy közös gondolkodásra. Különös, hogy 
ez korábban nem volt, vagy nem lehetett, így 
viszont — ebben az EKF keretben — létre
jöhetett volna ez a közös szellemi munka.

A másik pozitív tapasztalat a nemzetközi 
kapcsolatépítés területéhez kötődik. Annyira 
más pozícióba került Pécs azzal, hogy van az 
EKF cím, hogy bárhová jutottam el az egy év 
alatt, az EKF olyan komoly belépőjegy volt, 
hogy innen a partnerek már szinte bármilyen 
együttműködésre hajlandóak voltak. Remélem, 
ennek a továbbiakban is lesz értéke, mert nem
csak a Ruhr-vidék és Isztambul, hanem más 
városok is ennek az EKF-kapcsolatnak a bázisán 
fejleszthetik a kapcsolataikat Péccsel.

Ami a negatív tapasztalatokat illeti, úgy 
látom, hogy elpazaroljuk az energiát. Egy éven 
keresztül arra, amiről az imént beszéltem, az 
erőnek, a kapacitásnak a 20%-a jutott, és 80% 
pedig másra ment el.

— Ezt a 80 %-ot a bürokrácia, a politika, 
a döntési szintek egyeztetései jelentik?

— A városon és a cégen belül nem pon
tosan definiált kompetenciák, a tisztázatlan 
hatáskörök, az elmaszatolt ügyrend és így 
tovább. Ez egy folyamatos lebegő állapotot 
teremt, amelyben nagyon nehéz előre jutni. 
Óriási gond a döntésekre való várakozás, ame
lyek nem rajtunk múlnak. Például a 2008-as 
városi program- és költségvetésterv esetében, 
amely augusztus végére elkészült, s most már
a részletek kidolgozásával, szerződéskötésekkel 
kellene foglalkozni. És hol tartunk ehhez 
képest... Három hónapos csúszást jelent csak

— Most viszont létrejött az ön által koráb
ban összehívott szakértői testület helyett egy 
másik testület, amelyet a főigazgató hívott élet
re, hogy alkosson meg egy másik koncepciót.

— Igen, bár a koncepció megalkotása 
voltaképpen egy bölcsészfeladat, amelynek a 
pécsi pályázatból, a felvezető évek program
jaiból, a szakértői testület munkájából kellene 
építkeznie. Az egy szöveges dolog, amelyről el 
lehet vitatkozni szakmai fórumokon. A novem
ber 8-i közgyűlési határozatban viszont az 
szerepel, hogy a főigazgató feladata egy 
megújított koncepció benyújtása a polgár- 
mesternek, ami összhangban van az öt EKF 
nagyberuházással és azok fenntarthatóságával. 
Én ez utóbbi szempontban is egy nagyon nagy 
törést éreztem, mert mit is tudunk jelenleg a 
nagyberuházásokról és azok fenntartható
ságáról? Nem tudom, hogy ezeket milyen 
értelemben és milyen szakmai kritériumok 
alapján kell figyelembe venni a kulturális kon
cepcióban.

A főigazgató úr engem is meghívott ebbe 
a koncipiáló testületbe. De amíg az előző 
testületeket, azok munkáját nem vesszük 
figyelembe, az általam benyújtott koncepciót 
nem véleményezzük hivatalosan (de nem hiva
talosan kritizáljuk), addig egyszer csak életre 
kel egy másik grémium egy megújítandó kon-

— Befejezésül azt szeretném kérdezni, hogy 
mit üzen az utódjának.

— Ez egy nagyon fogós kérdés.

— Valaki bizonyára lesz majd ezen a posz
ton. Mert egy kulturális főváros művészeti igaz
gató nélkül elég bizarr képlet. Bár EKF 
főépítész is volt itt Pécsett, most pedig nincs 
(egy testület hivatott pótolni). Szeretném, ha 
megfogalmazna leendő utódjának valamiféle 
útravalót.

— Nehéz ügy, mert vagy semmit nem mon
danék, vagy egy nagyon-nagyon hosszú listát 
kellene összeállítanom arról, hogy mikre figyel
jen. De akkor most kiragadok két dolgot, az 
egyik strukturális, a másik tartalmi. A struktu
rális az, hogy addig ne vállalja el a pozíciót, 
amíg nincsenek a lehető legpontosabban 
definiálva a viszonyok. Akkor is, ha azok kom
promisszumként jönnek létre. De a felelősségi 
körök, a feladatkörök, hogy ki kinek mikor tar
tozik beszámolással, mennyi pénz fölött ren
delkezik, hány munkatársa van stb., legyenek 
tisztázva, és ne lehessen ezeken menet közben 
változtatni. Amíg ez nincs az utolsó betűig 
definiálva, addig ne írjon alá semmit. A tartalmi 
javaslatom az, hogy egyrészt valamilyen helyi 
értelmiségi körrel egy válságkezelő beszélgetés
sorozatot kellene kezdeményeznie, mert félek 
tőle, hogy mind többen fognak kihátrálni az 
EKF-ből, akik eddig valamilyen kapcsolatban 
voltak az üggyel, másrészt teljesen világosan 
meg kellene beszélni a város vezetőivel a 
szándékokat, hogy mostantól tényleg mire 
megy ki a játék, mennyi fér bele, mit lehet 
elérni 2010-re. És ha ezek tisztázva vannak, 
akkor érdemes elvállalnia. ■
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Nagyszeben 2007: 
a re-konstruált 
kulturális főváros

Szükségszerű, hogy a kulturális főváros programok nagyon különbözőek. A közös európai koncepció ellenére a történelmi és földrajzi környezet, a 
politikai-társadalmi kontextus, a financiális lehetőségek, és persze a helyi programtervezés iránya mind olyan különbségeket teremt, amelyek majd
nem lehetetlenné, igaz, mindenképpen érdekessé teszi az összehasonlítást. Nagyszeben meglehetősen későn került fel a listára. Az Európa Parlament 
és a témáért felelős bizottság 2005 tavaszán változtatott a program stratégiáján, és az addigi évente egy-egy kulturális főváros program helyett évente 
két ország városát kívánta nevezni, a listán 2009-ben először szerepelt mint jelölési jogú ország-pár (Finnország és Litvánia), majd 2010-ben 
Németország és Magyarország. Feltételezem, hogy ennek a változtatásnak a „visszacsapásaként” került a 2008-as programba az Egyesült Királyság 
(Liverpool) mellé Norvégia (Stavanger), és a 2007-es évre Luxemburghoz kapcsolva a romániai Nagyszeben. Az Európa-politika ilyen kanyarjai persze 
befolyásolják a megvalósítható programok tartalmát. Nagyszeben meglehetősen késön tudta meg jelölését, és kiválasztása sem úgy történt, hogy 
belső nemzeti pályázaton hasonlították volna össze a romániai városok programajánlatait, hanem Luxemburg a szász (igazából vallon, flamand, német) 
múlt miatt vette maga mellé éppen ezt a várost. Két dolog így szűkösebb volt a szokásosnál: az idő és a koncepció.

beruházásokat hoz. A modern még másképp 
gondolkodott: előbb ipari potenciált teremtett, 
aztán ha volt elég nagy embertömeg, meg 
pénz, akkor arra kultúrát épített. A nagyszebeni 
kulturális főváros projekt egy posztmodern 
városalakítási eszmének a továbbépítése lett.
Az esemény azonban bizonyos mértékben 
kettévált, egyik vonal az előbb említett szász 
múltra építő megújulás, a másik egy komoly 
méretű program. Magát az éves programot a 
polgármester erős befolyásával egy városi 
munkabizottság irányította, az egyes kulturális 
eseményeket pedig jelentős mértékben a 
bukaresti központi kulturális kormányzat biz
tosította. A program két jelszava, mottója 
(„Nagyszeben. Fiatal 1191 óta” és a „Normális. 
Nagyszeben”) valahol éppen ezt a modern arcu
latú visszatekintést, mindennapokba épülő 
tradíciót hangsúlyozza.

A kulturális főváros projekt egyik jelentős 
vonulatát tehát a városrekonstrukció jelentette,

A Főtér madártávlatból

A történelem azonban elébe jött a nagyszebe
nieknek, hiszen az, ami 2004-2005 körül még 
egyáltalán nem volt bizonyos, vagyis hogy 
Románia az Európai Unió tagjává válik, 2007. 
január elsején, éppen a kulturális főváros év 
kezdetén valósággá vált. A másik pozitív 
előzmény pedig az lehetett, hogy Nagyszeben 
más romániai városokhoz képest 2000-től 
kezdve kiemelkedő megújulási készségről tett 
tanúságot, kitalált, megkezdett és jelentős 
részben meg is valósított olyan fejlesztési 
irányokat (elsősorban a nemzetközi részvételre 
épülő ipari park és a városrehabilitáció), ame
lyekről ekkor, 2005 után kiderült, hogy pon
tosan olyanok, mint amilyeneket egy európai 
kulturális főváros projekt kívánna.

Sibiu, Hermannstadt, Nagyszeben külön
leges pontja Közép-Európánák. A XII. század 
közepén II. Géza magyar király német, vallon, 
flamand telepeseket (sokat éppen Luxemburg 
mai környékéről) hoz e tájra, akik kiváltságaik 
ellenében védik birodalmának délkeleti határát, 
őket nevezzük erdélyi szászoknak. II. András 
aztán 1224-ben a Diploma Andrearwm-bán 
rögzíti e kiváltságokat, melyeket a magyar kirá
lyok (például Mátyás) újra és újra 
megerősítenek. Az erdélyi szászok kultúrájuk, 
nyelvük, (majd később) evangélikus vallásuk 
hátterével egy különleges szigetet, büszke, 
autonóm világot teremtenek, ennek volt egyik, 
talán legjelentősebb városi központja 
Nagyszeben. Demény Péter idézi Varga E. Árpád 
adatait, hogy „1900-ban 29 577 lakosa volt a 
városnak, ebből 8824 román, 7252 magyar és 
16 832 német; a 2002-es népszámlálásban 
viszont ezek az adatok szerepelnek: a 154 892 
lakosból 148 269 román, 3135 magyar és 2508 
német”. A német, a szász háttér („hála” 
Ceausescu emigrációt kikényszerítő egykori poli
tikájának) mára ténylegesből virtuálissá vált.
Ami azonban igen különös, sőt e közép-európai

világban egyenesen fantasztikus, hogy az 
abszolút román többségű város az elkerül
hetetlen átalakulás küszöbén, a fejlődés 
irányainak kidolgozásakor saját mai identitásá
nak ismerte el a szász múltat, 2000-ben szász 
polgármestert (Klaus johannis) választ, sőt 
2004-ben, a nagypolitika ellenkezése dacára 
nagy többséggel újraválasztja őt. Talán pon
tosan ez volt az, ami a luxemburgiak (és a 
brüsszeliek) fantáziáját megmozgatta, és ami 
miatt nem egy román várost, hanem éppen 
Nagyszebeni választották. A nagyszebeniek 
ilyen lépése semmiképp sem tartható egysze
rűen ügyes húzásnak, hanem akár tudatosan, 
akár tudattalanul egy egészen új, mondhatnánk 
posztmodern városfejlesztési döntésnek: talál
tak és vállaltak egy olyan eszmét, amely a 
város alakulásának irányt ad, sajátos kulturális 
arculatot aktivizál, amely aztán a város életének 
más területeit is meghatározza, nemzetközi 
kapcsolatokat teremt, materiális eredményeket,
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ez mintegy teret és kőbe vésett eszmét szolgál
tatott az eseménynek. Meghatározó szervezője, 
irányítója a város főépítésze, Guttmann 
Szabolcs, aki utolérhetetlen energiával és 
lelkesedéssel mutatta meg nekünk az 
újjászületett régi városrészt. Minden az ún. 
Luxemburg-házzal, egyfajta kulturális központtal 
kezdődött (földszintjén a népszerű Luxemburgi 
Zsigmond Kávézó működik), ezt még egy koráb
bi vállalás alapján a luxemburgiak támogatták. 
De mostanra, 2007-re elkészült a város főtere a 
Nagypiac, a Kispiac, a Huet tér és a Sétálóutca 
teljes infrastrukturális felújítása és kövezése. 
Különösen az esti világításban varázslatos terek 
ezek, különleges karakterű régi házak, az 
evangélikus templom, a katolikus templom és a 
jezsuita kollégium, a ma kiállítótérnek használt 
ódon Tanácstorony. A főtéren a történelem 
egésze képviselve van: a város egykori 
aranykora volt, amikor Sámuel von Brukenthal 
Erdély szász származású kormányzója barokk 
palotát emelt és kiváló képzőművészeti 
gyűjteményt hozott össze — ma állandó és 
időszakos kiállítások színtere. És a főtér sarkán, 
egy századfordulós szecessziós palota, egykori 
banképület lett a város új háza, persze másra, 
kiállításokra és kulturális eseményekre is 
használható terekkel.

A 2007. év programjáról — a másik kompo
nensről — lehetetlen röviden írni: mintegy ezer 
esemény színhelye a város. Azt figyeltem meg, 
hogy az események nagyon hasonlóak azokhoz, 
amelyeket a pécsi 2008-as ötletpályázat tartal
mazott, egy valójában bárhol megvalósítható, 
egész éven át tartó fesztiválsorozatból állt.
Talán kiemelkedő súllyal van jelen a színház és 
a zene (nem véletlen: az egyik első rekonstruált 
épület a városban az egykori színház volt). 
Fontos talán a jelenkori tánc nemzetközi fesz
tiválja, egy Európai Nemzetközi Színház 
Fesztivál, nemzetközi zongoraverseny, osztrák, 
holland, magyar, luxemburgi meghívottak, 
olykor egész héten át tartó vendég-programok. 
Van a programnak egy erős nemzeti és lokális 
hagyományok felelevenítését, megőrzését szol
gáló része. A mai világ médiái filmfesztiválok
ban (Európai Animációs Fesztivál, a szebeni 
Astra Film európai dokumentumfilm fesztiválja) 
jelentek meg és persze több tucatnyi képző- 
művészeti, városépítészeti program is volt.

Nekem kifejezetten tetszett, és a szokásos 
mai kultúreseményektől eltérő dolog volt a 
„Séta a történelmen át: találkozz Hermann-nal” 
című program. Hermann, a város legendás 
alapítója (Flermannstadt volt a város szász 
neve) tíz emberméretű színes alak installációja, 
a Hermann-lovag, a Hermann-bankár, 
a Flermann-sörfőző, a Hermann-hentes, a 
Flermann-diák, a Hermann-polgármester,
Hermann a középkori lantos, Hermann a tüzér, 
Hermann a dandy, és Hermann a deportált. A 
korhű öltözékű figurák történelme a középkor
ban kezdődik, a XVIII. században folytatódik, 
aztán a dandyvel 1910-be, a deportálttal pedig 
1945-be jut.

Egyetemi kollégáimmal egy konferencián 
vettem részt Nagyszebenben, a pécsi egyetem 
kezdeményezésére alakult egy európai egyetemi 
szövetség, az Európai Kulturális Fővárosok 
Egyetemi Hálózata, a ma már negyven körüli 
tag-egyetem mindig a fővárosi helyszíneken 
találkozik. Érdekes tapasztalat volt, hogy a 
legnagyobb helyi egyetem (Lucián Blaga 
University), de a többi öt helyi egyetem sem 
igazán vett részt a kulturális főváros program
ban. Úgy tűnt, mintha a fesztiválprogram nem 
vált volna részévé a város „normális” alakulásá
nak. Azonnal Pécs jutott eszembe. Nekünk

nincs koherens (szász) múltunk, de a pécsi 
pályázat kidolgozásakor még élt, és működni 
látszott egy olyan elképzelés, amely az EKF-et 
egy hosszú távú fejlesztés lépcsőjének tekin
tette. A mai pécsi EKF tendenciák azonban azt 
jelzik: mintha a város illetékes vezetői 
megelégednének pár új épület és köztér létre
hozásával, és egy ilyen-olyan fesztiválszerű 
eseménysorozat idetelepítésével (amely akár a 
szebeni másolata is lehetne). Az ilyen EKF-nek 
persze nincs sok értelme, az év eseményei 
lefutnak, az új építmények megnyílnak, utána 
marad (talán) egy kellemes emlék, egy csomó 
pluszköltség és néhány szép új épület. De az 
igazi esemény egy városnak, Pécsnek a kul
turális alapú léptékváltása (az, amit a szebeniek 
a szász múlttal kitaláltak) nem történik meg. 
Mondok egy példát a pécsi tervekből: a 
Tudásközpont nyilván kellemesebb teret ad 
három eddig külön működött könyvtárnak, és 
talán még további városi és egyetemi funkciók
nak. De egy ilyen új építménynek akkor lenne 
igazán értelme, ha sikerülne azt egy új, XXI. 
századi TIT házává alakítani, ha egy újfajta, 
a régió sok és sokféle lakóját elérő módon az 
„egész életen át tartó tanulás” terévé válna, 
ha összekötné a közoktatást, a mindennapi 
életet, a felsőoktatást, és ha a mai és a jövő 
emberének a folyamatos átképződését, a maga 
szintjén megtörténő kulturális újraformálását 
szolgálná. Egy ilyen elképzelésnek semmi 
jele sincs ma — érdemes hát tanulni 
Nagyszebentől. ■
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A főváros az főváros,* avagy te

i

ECK IMRE (1930-1999)
FOTÓ: DR. LAJOS LÁSZLÓ

Levél egy néhai pályatárshoz
Te biztosan nem így mondanád. Mindig, mindenre voltak képesebb értelmű és finomabb megfogal
mazásaid. De radikalizálódnál és radikalizálódásra szólítanál. Felborítanád, valakire ráborítanád az 
asztalt. És miért éppen Te jutottál eszembe? Mert önző vagyok. Mert ismerem festői életművedet is 
és nagy készültségben voltam mindeddig arra, hogy amikor Pécs valóban az európai szabású 
kultúra alkalmi középpontja lesz, bemutatják majd a könyvet, amit eddig kevéssé ismert „profilod
ról” írtam, jobban mondva, amit írni szeretnék. És amibe szigorúan szakmai okok miatt nem tudok 
belevágni oly hazárd módon, ahogyan ezt kimondatlanul elvárnák tőlem. Hogy nemcsak írni, hanem 
hinni is szeretnék. Hinni azt, hogy a könyv megjelenésével azonos időben a koreográfusi, 
balettművészi teljesítményekkel együtt láthatóak lesznek majd rajzolt és festett munkáid egy 
nagyszabású kiállítás jóvoltából. Merthogy nemigen haladott meg Téged ezen a pályán azóta senki. 
Nem tudom elkezdeni a munkát, mert akik ma a tengernyi pályázat tárgyában képtelennek lát
szanak igent és nemet mondani, azoknak valószínűleg nem kellett még életükben igazi könyvet írni. 
Ezért nem tudják azt sem, hogy az anyaggyűjtés, a formába öntés, a szakmai kontrollszerkesztések 
vitái, a fordítások és nyomdai előkészítés, az „ütős” tipográfia mind megkövetelik a maguk teljes 
értékű érvényesítésének időtartamát, „ők” eddig kultúrpolitikával, ügyünkre vonatkozóan pedig 
kultúraközvetítéssel, humán erőforrás fejlesztéssel foglalkoztak és közben még az is meglehet, hogy 
fizetést kaptak érte. Magabízóan járják a fesztiválokat és „csinálják a fesztiválokat". Nagy tömegű, 
csekélyebb értékű eseménnyel és ténnyel szigetelnek el már évek óta a valóban európai jelen
tőségű és egzisztenciálisan is jelentékeny folyamatoktól. Erre legyünk büszkék? Miközben alábe
csüljük azt, amink pedig van? Magyar népi és polgári kultúra, a nemzetiségek kultúrája, 
gyűjteményeik, feldolgozásuk. Műemlékeink. Mohácsi csataterünk. Könyvtáraink és múzeumi 
gyűjteményeink. Iskoláink. Költik a pénzünket iszonyú akusztikájú, a modernség kizárólagos 
lejáratására alkalmas architektúrára, magasházra, kétes szakmai értékű régészeti bemutatóhelyekre.

Ezek a „szakemberek” nem készültek műtétekre, nem görnyedtek hónapokon át levéltár és 
könyvtár asztalainál a honoráriumokból visszaosztva húszfilléres órabérért, nem rajzoltak át éjsza
kákat teljesen feleslegesen ravaszul lefuttatott tervpályázatok sikere érdekében. Nem írtak for
gatókönyvet, szerveztek nagy formátumú kiállítást, nem faragtak kőszobrot és nem tanultak meg 
zenei repertoire-t, érleltek drámai szerepeket. Ha ez így lenne, akkor világosabb lenne a számukra, 
hogy a város a maga valóságos kulturális teljesítőképességének valóságos potenciáljából 
töredékeket lesz képes csak mozgósítani a hátralévő idő alatt a kérdéses esztendőre. Ha mégis 
lenne véletlenül valami azon a helyen, ahol Európa majd a kultúra ott használatos hívószavaival és 
kvalitásérzékével kérdez a „hely szellemének” hogylétére, az a helyzet tükrében és a személyes 
véleményem szerint is csak fércmű lehet. Utolsó pillanatban elhatározott, reservből kimentett vala
mi. Egy dolog miatt. Nem adnak módot a felkészülésre. Időt se és pénzt se. Nem vezérli már az 
építészeti igazgató sem a városrehabilitációt, amit egy Európa Cantat annak idején még megkapott. 
Lehet, hogy ezt csak képzelem, vagy előítéletesen vélelmezem, de néha az a benyomásom, hogy 
akik itt terveznek és költenek, beruháznak és funkciót keresnek, valójában nem is tudják, hogy mi 
az a kultúra, aminek már évek óta fővárosát látják a ma már hazai értékregisztereken sem problé
mamentes településben. Nem akarok hinni a szememnek. Nincsenek kétségbeesve. Miközben azt 
sem veszik észre, hogy elveszítették éppen a kultúrát létrehozó réteg szimpátiáját. Mi több, a 
bizalmát. Aki teheti, húz el Pécsről. Mert a választott és önjelölt döntéshozók nincsenek a 
helyükön. Nem szereznek időben garanciákat, működési alapokat, a tényleges kulturális teljesít
mények kivitelezését segítő forrásokat. Vagy nem jelölik meg az okokat, amelyek feszélyezik őket e
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Gertrude Stein Irta A rózsa egy rózsa, vagyis rózsa című 

korszakos regényét, melynek tautologikus formalizmusa 

meghatározó inspiráció volt az esszé megírásában.
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mit tennél most Imre, Eck Imre...?

buzgóságukban. Beszélnek. Bevonnak. Tájékoztatnak és előterjesztenek. Tárgyalnak. Csak éppen azt 
a bizonyos „humánerőforrást” nem hozzák helyzetbe. A kultúra létrehozóit és fogyasztóit, a kultúra 
működését erkölcsi következményekben felmutatókat. Polgármesterek, igazgatók, elnökök, megbí
zottak? Mutogatnak egymásra, időnként lemondanak, cserélgetik egymást a megnyugtató javadal
mak körüli toros sunnyogásban. A tubesi lokátor körüli maszatolásban. Volt itt eddig is alapja 
valamiféle szkepszisnek. De egyre többen nem is hihetünk már az EKF eredeti küldetését meg
valósító programban. Nem hihetünk tényleg a szemünknek, ezért már nem nézünk, csupán csak 
látunk. Látjuk a megtorlás nélküli banditizmust napról napra megerősödni a belvárosban, látjuk a 
Nádor Patyomkin fazonú hirdetésfalának résein az épület koszlott belvilágát, ha a húgyos portikusz 
lépcsőire állunk. A nyomor képei is csak azért nem elviselhetetlenebbek, mert ellenpontjuk, a csil
logás és gazdagság itt sehol tetten nem érhető. Látjuk a szaporodó turkálókat, a látogató nélküli 
múzeumokat és adakozunk úton-útfelen. Kezdünk köldöknéző módon a még esetleg megcsíphető 
kedvezményekért szorítani. Hogy legalább az egyetem Művészeti Kara, a Bábszínház jusson a 
mostaninál emberibb létfeltételek közé. Hogy legalább legyen egy koncertterme a városnak. Nem 
Európának, magunknak csak, mint más hasonló magyar városokban és aztán egyszer majd lehet, 
hogy többet is akarhatunk. Hogy közben átvertük Európát? Potomság, miért nem szokta már meg 
ezt a formánkat?

És ha a kultúra ötvenezer éves emberi történelemben oldott meghatározásának értelmében 
tűnődök el afelől, hogy akkor az EKF tartalma mi is lehet, még akkor is kétségbe esem, ha tudom, 
hogy a „rásegítések” európai politikájának hátterében a „versenyképesség” elsősorban kreatív
morális fedezetét kialakító optimizmus munkál. Valami furcsa vallásféle. Számosán tartják ezt azok, 
akik a most már analógiás alapon is számba vehető EKF-folyamatnak hívei lettek. Rejtett, több ok 
miatt kibeszélhetetlen drámai konfliktus sejlik a következő kijelentések mögött. Szerintem majdnem 
mindenki tudja, hogy Pécs sohasem lesz kulturális főváros. Nem lesz az, úgy igazándiból. 
Természetes önfeledtséggel játszadozunk a jelképes értelmű megfogalmazással, valójában tár
sadalomtechnikai programmal, ami maga mögé állíthat ma Európában igen jelentékeny anyagi forrá
sokat. Ezek komoly érdekeltséget hívnak elő a kultúra politikai, igazgatási menedzsmentjének 
köreiből. Nem lehet véletlen az, hogy a ténylegesen kultúrával foglalkozó, annak köreiben siker
képes nemzedék félresodródott a program megvalósításának fővonalából. Igazán sohasem lesz 
kulturális főváros, miközben meglehet, hogy az lesz. Valójában senki nem is hisz benne, aki lát és 
hisz a szemének, akinek vannak tapasztalatai az élet alapvető folyamatairól. Miközben tömegkom
munikációs eszközök döngölik az ember agyába, hogy márpedig így lesz, jó lesz, szép lesz. 
Lehetőségekről beszélnek. Kubatúrákról (befogadóképességről), sosem hallott funkciókról 
(tudásközpont). Talán tisztázni kéne: a kultúra kizárólag tömör tényekkel tudja csak magát hihetővé 
tenni tudásra, személyiséget mélyen érintő élményekre vágyó közösségekben. Ebben a folyamatban 
nem tétel a tűzijátékok gyakorisága. A kultúra magatartásokat alakít ki a betyárbecsület fundamen
tumától a nemzetgazdasági méretű felajánlások koronázó párkányáig. Akinek a sienai )ó és rossz 
kormányzás allegóriája, jelképrendszere ismerős — nálunk ez másodéves egyetemi hallgatók 
tananyaga -  az kétellyel vegyes irónia nélkül nem tekinthet a „fenn az ernyő, nincsen kas” strófái
nak pécsi realitásaira. Látszatok, külsőségek jóban, rosszban. A naprakész fennhéjázás képei és a 
leromlott környezet talp alatt, fej felett. A tartósság és mélység, komolyság minőségeinek teljes 
hiánya. Vonatkozik ez a Világörökség helyszínek régészeti-építészeti zavarodottságára és ellenőrzés 
nélkül elszabadított koncepciótlanságára és a pécsi művészeti kiállítások kényszerű kisszerűségére 
is. Azt hiszem hát, hogy meg fogom írni a könyvet. Miattad, magam miatt. Számít még valami? ■
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Észak eszméje -  Jyvaskyla, Aalto
Reggel nyolc óra, őszies finn félhomály, útban 
a tervezőjéről elnevezett Aalto Alvari, azaz a 
Jyvaskyla-i Egyetem uszodája felé. A város- 
központtól tizenöt, az egyetemtől tíz percre 
lakom, mégis mintha egy erdei kolónia, afféle 
rurális remeteközösség bátran kalandozó ellen- 
pionyírja volnék, úgy közelítem az urbánus civi
lizációt. Nyír, tölgy és fenyő, fürge patakocska, 
magányos biciklisták, s egy vízesés lesznek 
kirándulásom képei. Aztán egy északról délnek 
tartó, két mozdony húzta tehervonat. 
Rakománya ugyancsak egy erdő, több tonnányi 
hántolt törzsű szálfa utazik lassan a végtelen 
vagonsoron. Hideg is van, esik is. A töltés men
tén, súlyos fenyőillatban lépdelek. Jó, hogy a 
tanszéki értekezlet, péntek lévén, a szaunában 
is megrendezhető. Kitartó szabadúszás (gyors, 
mell, hát, vegyes) ékelődik a két, gondoktól 
eloldott szauna-szeánsz közé. Mindez, mintha 
az élet példázata volna, gondolnám az uszo
daépületből kilépve, de szerencsére nem gon
dolom. Inkább meglepődöm egy kisfiún, aki 
gumicsizmájával, nagykabátjával, s a szakadó 
esővel elszántan dacolva, vadul hintázik a ját
szótéren, velem átellenben, az iskola előtt.
Hogy nem egy jövendő muszáj-Herkulest 
csodálok, hanem csak azt a finn gyereket, 
akinek kicsöngetéskor elsőként sikerült kisza
badulnia a tanteremből, arról rögvest megvilá
gosít az a további kétszáz hevesen gesztikuláló 
kiscsizmás nagykabát, ami a következő pillanat
ban nagy zenebonával és az esővel mit sem 
törődve elözönli a teret. „Friday is free-day" 
a finn múzeumokban, és ha nekem már úgyis 
az Aalto uszodájában és Jyváskylá-ben adatott 
kezdenem ezt a pénteket, nem is keverem a 
session-1 a fashion-ne\: irány tehát a Jyváskyla-i 
Alvar Aalto Múzeum.

Jyvaskyla kis város, nincs is ezeréves múltja — 
miként Finnországnak sincsen —, mégis sok 
minden van itt, ami jogos büszkeséggel táplál
hatja a finn önérzetet. A kisbetűs magyar 
valóságból idecsöppent peregrinus-deákot — 
mert mire is eszmélne először a mentális hun- 
garo-hendikepeken trenírozott tudat? — minden 
másnál előbb ejti zavarba a feléje áradó 
szeretet, és az általánosan tapasztalható tole
rancia, melyet buszvezetők, eladólányok és 
egyetemi kollégák egyként és szokatlan egyen
letességgel közvetítenek. Finnországban így a 
vendégszeretet nem csak az útikönyvekben, 
esetleg valamiféle királyi intelmek penészes 
kódexmásolataiban élő tradíció. Csak aztán, 
ha már túl van az ember a kontinentális nor- 
malitással történt találkozásból eredő kezdeti 
sokkokon, válik számára érdekessé az a néhány 
enciklopédikus tény-adat, amelyben Jyvaskyla, 
mint a finn tóvidék fővárosa meghatározza 
helyét és szerepét a nagy finn egyetemesben. 
Mert Jyváskylá-ben járva érdemes megtanulni 
azt is, hogy a tizenkilencedik század közepén 
itt született meg a finn nyelvű közép- és főisko
lai, majd egyetemi szintű oktatás, s 16 ooo 
diákjával mind a mai napig a Jyváskylá-i az 
egyik legnépszerűbb finn egyetem. És azt is, 
hogy a nyár örömére itt rendeztek az országban 
először szabadtéri fesztivált 1881-ben. Aztán 
hamar kiderül az is, hogy alig több mint húsz 
évvel az első hetedhét tóra és szigetre (nem 
kevesebb mint 187 888 tavat és 179 584 
szigetet számoltak össze Finnországban nem
régiben!) szóló finn fesztivál után költözik a 
városba családjával az akkor még gyerek Alvar 
Aalto, aki később — vezetéknevének kettős 
„a”-ja révén — rendszerint a második szócikket 
kapja a világ építészetének és dizájnjának alfáit

és ómegáit összefoglaló jobb lexikonokban. 
(Mert az első cikk Aino Aalto mérnök és design- 
er asszony, Alvar első feleségének birtoka: így 
kívánja az ábécé, s így az etikett.) A legújabb 
kori örökségéhez hű Jyváskylá-ben és 
környékén a mai napig húsz épület őrzi Alvar 
Aalto körzője, vonalzója meghatározó nyomait, 
köztük az egyetem központi épületei, az 
uszodával, vagy nem messze mindezektől az 
Aalto Múzeum.

Maga a múzeum kicsinek korántsem mond
ható: rendkívül sűrű és tartalmas anyagot 
vonultat fel, közel hétszáz négyzetméteren.
Ám olyan bámulatos szerénységgel és tömör 
áttekinthetőséggel teszi mindezt, hogy órákat 
tölthet el benne komolyan tanulva bárki, ám 
mégsem tűnik fárasztónak a sok újdonsággal és 
érdekességgel való megismerkedés. Mintha a 
tudtán kívül olvasna ki a látogató egy részletes 
Aalto-monográfiát, aminek ismeretében már ez 
a múzeum-paradoxon is kommentálható. Hisz 
miként Aalto munkásságában fontos helyet 
foglal el az egyéniség és az egyetemesség 
közötti érzékeny egyezség kikutatása, a kiállítás 
is úgy mutat be mindent, hogy közben minden 
ízében emberléptékű marad. És arra, hogy ezt 
a kettős játékot magától a mestertől, Aaltótól 
leste el, bőven találni példát a kiállításon 
bemutatott anyagban is. Például a finn sport
kultuszt és állhatatosságot, a „sisu”-1 
megtestesítő, kolosszális úszóbajnokként 
pózoló, vagy a hétvégi háza, „mökki’’-]e előtti 
öbölből a saját maga által épített hajón kivitor
lázó Aalto, miközben nagyban hozzájárul a 
„finn álom”, mint univerzalitás reprezentá
ciójához, valamiféle csak rá jellemző indi
viduális iróniával szól ki a képekből. A vizet 
győzhetetlen izmozással, bajnokként fenyegető

[ Az egyetem egyik épülete 1
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E U R Ó P A

és a finn dizájn
Vasúti felüljáró 1

tóparti gesztusok komikuma, vagy az, hogy 
hajójának a „Nemo Propheta in Patria” — 
„Senki sem próféta a saját hazájában” nevet 
adja, egyszerre teszik finné és ugyanakkor 
összetéveszthetetlenül aaltóivá ezt a gondosan 
dizájnolt imázst. „Az almafa minden virága 
egységes szabványt követ, mégis mindegyik 
különböző. És ez az, ahogy nekünk is meg kell 
tanulnunk építeni.” — írja egyhelyütt. Nem 
vitás, hogy az önmagát örökbe oltó 
esetlegességnek ezt a kikacsintását látjuk az 
Aalto és felesége által alapított, mind a mai 
napig működő dizájn cég, az ARTEK (Art & 
Technology, 1935) termékein — a Breuer „szék
elméletét” is hasznosító Paimio széken (nevét 
a Paimio szanatóriumról, Aalto átütő jelen
tőségű épületéről kapta, ahol a kilincsektől a 
világítótestekig mindent a betegek szempont
jainak figyelembevételével, maga Aalto ter
vezett), vagy a híres Savoy vázán —, és ez az, 
ami épületeit is különlegessé teszi. Ahogy a 
nehezen szerzett függetlenséget és nemzeti 
egységet megtestesítő, Helsinkiben található 
Finlandia Ház kongresszusi szárnyának fehér 
karéjai védelmezőn és egyfajta finoman 
megszólító odafordulással hajlanak az épület 
mögött elterülő park fái köré (az ötlet Aalto egy 
korábbi épületénél, a jyváskylai Egyetem 
könyvtáránál is felmerült, de akkor még kiborult 
tőle a tervet bíráló bizottság), vagy azok a 
meglepő ívek és a fény-árnyék játék eleganciája 
az Esseni Operaház homlokzatának megoldá
saiban...

De talán ennek a hatásnak a másik, a 
véletlenszerűen előállót a véglegessel egybe
játszó hangulata érintette meg Moholy-Nagy 
Lászlót, a jó barátot is, aki Aaltónál tett 
finnországi látogatása során lenyűgözve a

Hattula nevű vidéki kőtemplom tiszta formáitól, 
első lányának ajándékozta tovább a Hattula 
nevet. És ha a barátoknál tartunk, talán 
érdemes szóba hozni Fernand Léger-t, a fes
tőművészt is, aki olyan pofátlan lazasággal nyú
lik el Aaltóék kanapéján az egyik fotográfián, 
hogy egyáltalán nem hat váratlanul az az Aaltó- 
nak címzett kérdése sem, miszerint „nem szere
pel egy bisztró, esetleg mozi a terveid között, 
amit majd kidekorálhatok?” Mert Aaltónak 
egyébként tényleg sok minden szerepelt a ter
vei között. Hétvégi háza kísérleti laboratóriuma 
is volt, különféle új anyagok, téglák, kerámiák 
tesztelésére szolgáltak az épület falai. 
Befejezhetetlen terv és hatalmas kísérlet lett 
ennek jegyében maga az életmű is, amit Alvar 
Aalto 78 éves korában, 1976-ban maga mögött 
hagyott...

Mindezekkel az élményekkel telve már nem 
akkora meglepetés, ám annál nagyobb 
döbbenet, hogy Glenn Gould Kanadával kapcso
latos fixációjának kioltására is jyvaskyla-ben 
kerül sor. Tudniillik Gould legendás elbeszélő 
fúgájának, az „Észak eszméjének” (The Idea of 
North, 1967) kifejezhetetlenül jó ellenpontját 
kongja a Jyvaskyla-i templom, a helyi „Hattula” 
hármas nagyharangja mindennap dél körül.
Ez a történet nélküli hang, ha csak néhány 
percre is, de mintha az Aalto-i észak eszményi 
épületének belsejében helyezné el a várost 
(erdőstül, tavastul, utcástul, autóstul, 
járókelőstül). Ki- és visszabillenti az időt, érinti 
is meg nem is, miközben úgy tűnik: megváltoz
tatta a teret... ■

[ Az Alvar Aalto múzeum épülete ]
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Pont (Fellegajtó nyitogató)
Beszélgetés Gettó Tamás Ybl-díjas építésszel

Gettó Tamás ízig-vérig pécsi építész, ismert és 
elismert művész felmenőkkel és három gyer
mek apjaként — minden bizonnyal — ígéretes 
utódokkal. Sajátos építészetének elismerése
ként a szakma 2007-ben Ybl-díjjal jutalmazta. 
Tanítani hívták a nagyhírű építész Mesterisko
lába is, ahol fiatalok első lépéseit figyeli és 
alakítja pontról pontra...

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

...humor...

— Azt hiszem, mesteriskolás generá
ciók sokasága osztozik abban a véleményben, 
hogy a legszórakoztatóbb mesterek közé tarto
zol megnyilvánulásaid, viselkedési módod, gon
dolkodásod miatt. Mire jó a humor?

— Kaphatnék a kérdés megválaszo
lásához három nap gondolkodási időt? Eddig 
még nem gondoltam végig, hogy a humornak 
milyen szerepe van az életemben, de lényegi 
eleme — az amúgy elválaszthatatlan — szak
mai és magánéletemnek egyaránt. A humor
a megfigyelésről szól. Alkati kérdés is. Gyerek
koromban mindent leutánoztam, ami a 
környezetemben volt. Tanárt, hentest, villamost, 
ajtónyikorgást. A társasági életben megjelenő 
humor pedig — ami ha jellemzőm — egyrészt 
„tetszeni akarásából fakad, azaz úgy felhívni 
magamra a figyelmet, hogy az a környezetnek 
szimpatikus, jó legyen, másrészt pedig szeretek 
mosolyogni látni másokat. Úgy tűnik nálam a 
humor a kommunikáció egyik formája.

— Van-e az építészeti alkotásokban is 
helye a humornak, vagy pedig kerülendő e 
téren?

— Egészen biztos vagyok benne, hogy 
van helye. Az építészetben a humor megfelelője 
a könnyedség. Könnyednek lenni pedig, mint 
tudjuk, nehéz.

...kommunikativitás...

— Mint említetted, kommunikáció és 
a társasági élet megélésének, fenntartásának 
fontos szerepe van az életedben. A privát 
szférán túl a szakmagyakorlás mely szegletei
ben kap nagy hangsúlyt a kommunikativitás?

— A kommunikációval kapcsolatban 
éppen mostanság — mondhatnám ma — állt 
be óriási változás nálam az elmúlt évekhez 
képest. Kezdek szkeptikus lenni a beszéddel, 
a megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Újabban 
leginkább hallgatni szeretnék. Ebben nagyobb

Tamás önarckép, 1985 
vörös papír, kréta

fantáziát látok akár az építészeti közélet 
résztvevőjeként is. Ez abból fakad, hogy 
ráéreztem a kimondott szó értékére, amit 
korábban elég szabadon szórtam és osztogat
tam. Ezáltal egyrészt sokszor kiszolgáltatottá is 
tettem magam, másrészt pedig — mai ízlésem 
szerint — meg is terheltem a környezetemet. 
Akkor szeretek inkább valamit mondani csak, 
ha kérdeznek, és rájöttem, hogy gazdaságosab
ban kell bánni a gondolataimmal is.
Mostanában hallgatni tanulok. Még nem vagyok 
perfekt, néha akadozva, de néha már elég 
tűrhetően hallgatok.

— Mi idézte elő ezt a változást?
— A kor nem kedvez a kinyilatkoztatá

soknak. A világot szintézisben látni, és ennek 
szellemében cselekedni és beszélni — 
mostanában megoldhatatlan feladatnak látszik. 
Nem látom már olyan koherensnek a világot,

amiből csak olyan könnyedén kibeszél az 
ember... Azt gondolom, hogy az életenergiákkal 
is másképp kell bánni: érdemes szétszórás 
helyett átcsoportosítani azokat, és az akku- 
mulálódásra is nagy hangsúlyt kell fektetni.

— Akkor most úgy látod, hogy egy 
építésznek nem létszükséglet például a szakmai 
és a társadalmi közéletben részt venni?

— Most úgy látom. Korábban úgy gon
doltam, hogy akkor teljes és magas színvonalon 
tartott az építész élete, ha minden lényegesebb 
dologban jelen van: egyetemen, mesteriskolán, 
a szövetségben, kamarában, sőt civil 
fórumokon is. Vidéki építészként az elsüllyedés 
elleni reflex is volt ez. Úgy gondoltam, hogy 
akik kivonják magukat, azok a könnyebbik 
végét fogják meg a munkának, és nem teljes 
értékű építészhivatást produkálnak. De most ezt 
másként látom. Úgy érzem, hogy ezek a tár
saságok, fórumok kezdenek kifosztani: leszívják 
az energiámat, azt veszem észre, hogy nem jut 
idő dolgozni, befelé élni. Ezektől a feladatoktól 
mára kissé kifulladtam, ezért most az energia
elvezető csatornákat szépen, udvariasan meg
próbálom lezárni.

— Ez azért érdekes jelenség, mert azt 
gondolná az ember, hogy épp ma, épp Pécsett 
ennek pontosan fordítva kellene lennie, hiszen 
a kulturális főváros programjainak meg
valósításánál igen nagy szükség lenne jó 
minőségű értelmiségi megnyilvánulásokra, 
összefogásra.

— Elvet csinálok abból, hogy nem 
ütök meg pesszimista hangot — lemondót, 
legyintőt — Pécs kulturális fővárosával kapcso
latban, és jó lenne ha ma Pécsett ezt nagyon 
sokan így gondolnák. A kezdeti eufórikus 
állapot azonban jelentősen átalakult, és átala
kult a cselekvés területe és karaktere is. Ma is 
mellette vagyok, és soha nem fogom destruktí- 
van kezelni ezt az ügyet, de már van bennem 
ezzel kapcsolatban több csalódás is. Például 
vannak negatív tapasztalataim arról, hogy az a 
fene nagy kommunikációs képesség, amivel az 
ember meg akar győzni másokat, mit ér, és mi 
a hatékonysága. A közösségek befolyásolása 
nem igazán sikerült. így ezzel kapcsolatban is 
az a véleményem, hogy mindenki a saját kom
petenciájának határain belül próbálja kifejteni 
akaratát, gondolatait — ez is egy út a kulturális 
főváros megvalósításához. Eredményesebb 
lenne, hogy ha mindenki — még akár begubóz- 
va, saját elefántcsont tornyába zárkózva is — 
inkább magából tenne hozzá egy kicsit. Sok 
bába közt elvész a gyerek... Hatékonyabb, ha 
kicserélem a házamon a rozsdás postaládát, 
mintha megpróbálom rávenni a polgárokat, 
hogy fessük ki közösen a városházát.

— Az építészek ezek szerint hadi
lábon állnak a kommunikációval? Stílust kellene 
váltani? Különböznek az építészek e téren a 
társadalom többi tagjaitól?

10 echo 2007/5-6

CSONTOS GYÖRGYI



É P Í T É S Z E T R Ő L

— Az építészek integrálóképessége 
sokszor káros. Azt hiszik, hogy nekik mindent 
meg kell érteni, és mindig meg kell mondani 
a helyes megoldást. Inkább azoknak az 
építészeknek a hozzáállása a jó, akik meg
maradnak a saját belső világuknál, és csak arra 
koncentrálnak. Az általuk elkészített művek 
valószínűleg majd beszélnek helyettük. A tár
sadalmi folyamatok befolyásolásában — 
például ízlésformálás — nem hiszek. Most úgy 
látom, ha csinálok egy jó kis házat, az többet 
ér, mintha meg akarnám győzni például a baráti 
társaságomat, hogy milyen jó dolog a minima- 
lizmus és szeressék azt.

...humanitás...

— Az építész azért munkájából 
fakadóan is társasági lény. A beleérző
képességedre, a szenzibilitásodra szükség van 
például egy tervpályázat elbírálásánál, vagy
a megrendelőkkel folytatott párbeszédnél is. 
Marad-e még hely ebben a világban a 
humanitásnak?

— Szerintem a jó építészalkatnak 
egyik ismérve a kíváncsiság. A kíváncsiság és 
beleérzőképesség egyfajta érzékenységgé alakul 
az idők folyamán, ami képessé tesz arra, hogy 
meg tudjak ismerni valakit, vagy valamit egy 
kicsit jobban. Ezek hiányában viszont rossz 
építészeti válaszok születhetnek.

— Van-e humánus építészet?
— Az építész feladatának érzem, hogy 

távlatosan gondolkodjon a jövőről, gondolkod
jon arról, hogy milyen módon lehet elkerülni

a pazarlást. Humánus építészetnek tartom az 
olyant, amely takarékos, mind fizikai, mind 
szellemi értelemben. Az arányosság megtalálása 
a problémák megoldásában valójában az igazi 
humánus gondolkodásmód, az ennek ered
ményeképpen létrejövő építészet pedig megle
hetősen differenciált, árnyalt, leírása pedig nem 
képletszerű, hanem összetett, nem fogal
mazható meg kiáltványszerűen, nem írható fel 
egy trend vagy stílus zászlajára.

...műveltség...

— Az építészeti tevékenység 
sokrétűségének felvállalása egy speciális 
értelmiségi szerepkör. Hogyan alakult ki, állt 
össze a te esetedben ez a sokszínű' műveltség?

— Az én vallásom a művészet. Édes
apámnak a dolgok összefüggéseit, kapcsolatait 
kutató viselkedésmódja rám is átöröklődött. 
Gyerekkorom felismerése volt, hogy mindegy, 
mi leszek, csak művész legyek, mert akkor 
mindig arról beszélhetek, amiről akarok, már
pedig úgy néz ki, hogy mindig ugyanarról 
akarok beszélni. Nem gyötört többé az a prob
léma, hogy építész leszek, vagy szobrász, vagy 
éppen zenész, mert rájöttem, hogy a művészet 
mindig ugyanarról szól, a műfajok tulajdonkép
pen csak szinonimái egymásnak. Ezért kiválasz
tottam ezek közül a legösszetettebbet, mert az 
összetettség izgatott.

— Mi az a mag a te esetedben, amit 
mindenáron meg akartál fogalmazni valami
lyen műfajban? Hasonlít-e a gyerekkori indít
tatásod a maihoz?

— Vannak problémák, amik az embert 
foglalkoztatják, például a szimmetria, vagy a rit
mus. Környezetemben hamar kiderült, hogy 
ugyanezek a problémák az irodalomban, vagy a 
zenében is ugyanúgy megtalálhatók, és nekem 
nagy élvezetet okozott, hogy megfeleltethettem 
a különböző területen megjelenő problémákat 
egymásnak, ezáltal szabadon kalandozhattam 
közöttük. Hogy van tapasztalatom a műfajokról 
— az építészet mellett —, tulajdonképpen 
ezeknek a kalandozásoknak köszönhető.

— Miből állt ez a gyerekkori 
környezet, milyen tanulmányokat folytattál 
annak idején?

— A családon túl, az első és leg
fontosabb hely a Lantos Ferenc által vezetett 
képzőművészeti iskola volt, ami a Pécsi Műhely 
utódja. Itt képzőművészeti alapon valójában 
világ-megismerési gyakorlatokat végeztünk. 
Lantos Ferencnek — akit szemléletmódom egyik 
alakítójának tartok — volt épp az a módszere, 
amely a műfajok közötti kapcsolatok kibon
tásáról szólt. Ma is olyan képzőművészeti 
szabadiskolát vezet, ahol zene és képzőmű
vészet együtt létezik állandó átfedésben és 
egymásnak megfeleltetve, interaktív módon.
Tőle lehetett megtanulni a megfigyelés mód
szerét is — ami egy művész számára elenged
hetetlenül fontos — például természettanul
mányok, rajzolás formájában. A megfigyelés 
módszerének lényege az volt, hogy át lehet,
és át is kell állítani a szem érzékenységét, fel
bontó-képességét egy magasabb fokra —

[ < Pellérdi iskola, déli homlokzat
Pellérdi iskola, tornacsarnok
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foglalkozik, az építész viszont az egész világgal, 
de átszűri azt saját magán.

...„fellegajtó nyitogatás”...

— A beszélgetésben vázolt jellemző 
vonásaid mellett még mindenképp megemlí
tendő, hogy egy olyan építész vagy, aki ráadá
sul nagyon jól táncol és énekel is.

— Mint már említettem, nagyon 
lényeges számomra a műfajok kapcsolatrend
szere. A tánc például azért fontos, mert olyan 
primer önkifejezési eszköz, ami hiányzik az 
örökös áttételeket használó építészetből. Azért 
is szerencsés, hogy tudok táncolni, mert a 
feleségem különben nem jött volna hozzám. Az 
éneklés is nagyon természetes nekem. Az egész 
családom, őseim, utódaim, feleségem mind 
szépen tudnak énekelni.

— Volt már olyan, hogy megihletett 
egy zene a tervezési munkád során?

— Azt nem merném állítani, hogy a 
házaim homlokzata egy az egyben megfeleltet
hető mondjuk egy kottasornak, de azt igen, 
hogy található időnként olyan hangvételű hom
lokzat a házaimon, ami például a jó minőségű 
jazz-zet rokonítható.

-V a n -e  kedvenc dalod?
— Az egyik kedvenc: „Én vagyok az 

aki nem jó /Fellegajtó nyitogató /Nyitogatom 
a felleget /Sírok alatta eleget... ”.
Legyen ez az én „ars architektúrám”.
Legutóbb ezt a dalt egy lisszaboni kocsmában 
adtam elő, a törzsközönség előtt. Nyilván nem 
értették a szöveget, mégis sikerült megríkatnom 
vele néhány öreg portugált. ■

[ < Pécs. Hegyalja utcai családi ház
Pécs, Apáca utca 13. -  társasház

— Ez magánügy. Ami a publikus rész, 
az a munkamódszer, ami az adott helyzetet, 
vagy éppen helyet eléggé árnyaltan dolgozza 
fel, de a folyamat közben nincs dokumentálva, 
felfedve. A hely feldolgozása bennem egy 
nagyon hosszú és összetett folyamat, a fel
vetődött kérdésekre adandó válaszok lassan 
érkeznek meg. A pellérdi községháza esetében 
például a főtér nélküli település problematikáját 
kellett megoldani. A tervezendő épület ezért 
egy a zöld tér közepébe szoborszeren leállított 
épület lett, amely kis mérete ellenére, de 
jellegénél fogva fókuszponttá vált, és ezáltal 
képes volt megszervezni a körülötte lévő 
elemeket, forgalmat, struktúrát, teret.

— Lerajzolható két vonallal?
— Igen.

— Az önkifejezéssel együtt járó 
elégedettségérzet része lehet az is, gondolom, 
hogy ha az embert a külvilág, a szakma értéke
li, díjazza. Hogyan élted meg az Ybl-díjadat?

— Az Ybl-díj odaítélésének van egy 
ideális időszaka: Negyven után ötven előtt. 
Tehát az én esetemben is elérkezett az idő.
Az Ybl-díjat — jó értelemben véve — trófeának 
tartom, mint amikor a vadász egy hosszú hajsza 
után lelövi a különleges vadmadarat, és a tollát 
a kalapja mellé tűzi. Örülök, hogy ez nekem is 
sikerült.

— Egybeesik-e a szakmai elismerés 
a társadalmival?

— Ha a társadalmi elismerés alatt a jó 
zsíros megbízásokat értjük, akkor nálam ez nem 
esik egybe. Egyszerre látok magam körül éhező 
zseni építészeket és megbízásokkal teli 
szerényebb képességűeket is. Pedig az lenne 
jó, ha egy díj olyan hatással lenne a megbízói 
körökre, hogy az vagy mennyiségi, vagy 
minőségi megrendeléseket hozzon magával.

...szabadság...

— Gúzsba kötött müvész-e az építész, 
vagy szabad ember? Miből áll a te szeményes 
szabadságod?

— A én szabadságom tulajdonképpen 
attól függ, hogy mennyire tudok saját magam
mal foglalkozni. Ez egoizmusnak tűnhet, de 
nem az. Az egoista ember saját magával

A SZERZŐ FELVÉTELEI

ezáltal megnyitva az ajtókat olyan mikro- és 
makrovilágok felé, amik az átlagos megfigyelés 
számára zárva maradnak.
Az iparművészeti tanulmányok pedig azért 
voltak fontosak, mert ott az intenzív, személyes 
mester-tanítvány viszonyt lehetett megtapasztal
ni. Két mesteremet emelném ki, akiknek szemé
lyisége nagy hatással volt rám. jánossy György 
olyan gazdag érzelmi világot tudott közvetíteni 
felénk, ami építészeti körökben szokatlan volt 
— verseket írt, analógiákat tudott találni az 
építészeti megoldások és a költészet között. 
Szrogh György viszont kevésbé kitárulkozó, 
ugyanakkor rendkívül konstruktív, összefogott 
tanárember volt. Fontos szentenciákat tudott 
átadni a hallgatóknak. Ezek nem dogmák 
voltak, hanem egy építészeti szakácskönyv 
receptjei. Az embléma-elmélete például szá
momra mai napig ható alap-szentencia, misze
rint az a jó ház, amit egy 5x5 centiméteres 
emblémába le lehet rajzolni, lehetőleg két 
vonallal. Az embléma sűrítésre tanít. A sűrítés 
addig tart, amíg még ki tudja fejezni mondani
valóját. Ha a mondanivaló már nem ismerhető 
fel, akkor az emblémát eldobhatjuk, mert túl
sűrűsödött.

...egyediség...

— Mi az a dolog manapság, ami egy 
épülettel kifejezhető? Hol a helye, a határa 
személyes hangnak, az egyediségnek?

— Az egyediség az, ha az ember elég 
pontosan le tudja utánozni önmagát. Én 
szeretem, ha az épületek ki tudják fejezni ren
deltetésüket. Ebből következik, hogy olyan 
építészetet szeretek, amely nem egy általános 
eszköztárat használ, hanem speciálisan annak
a rendeltetésnek megfelelőt. Az én építészetem 
egyedisége a megfigyelésből táplálkozik. Nem 
tervezek egyforma házakat, hanem mindig az 
adott helyzetnek megfelelőt. Nem a formálás 
irányítja a dolgokat, hanem a dolgok irányítják 
a formákat. Nem törekszem arra, hogy házai
mon felismerhetőek legyenek azonos stílus
jegyek, vagy szerkesztési módok, hanem min
den egyes építészeti feladatot sajátos, soha 
meg nem ismétlődő helyzetként fogok fel.

— Van azért egy motívumkincs, 
vagy egy eszköztár, amiből azért időközben 
szemezgetsz?
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ROZMANN VIKTOR

„Haec domus 
in Domino erecta...”
Az újra megnyílt Zsolnay Múzeum épülete

Szeptember végén két év szünet után új
ra megnyílt a Zsolnay Múzeum. A tartal
milag kibővült és tematikájában meg
újult kiállításnak Pécs közismerten legré
gebbi, középkori eredetű lakóépülete ad 
helyet. A múzeumban a fő hangsúly — 
érthető módon — az épülettel szemben a 
kiállításra esik, azonban érdemes figyel
met szentelnünk a helyreállított épület
nek is. A helyenként megcibált pécsi épí
tett örökségben felemelő élmény újra be
járni a rekonstruált káptalani épületet. 
A helyreállítás átgondolt, a kivitelezés 
magas minőségű, az installáció koncep
ciózus.

A homlokzatra írva

Az elmúlt két év rekonstrukciós munkái elsősor
ban az épület állagmegóvását, korszerűsítését 
célozták, de emellett meg kellett oldani a mú
zeum bővítését is. A több mint 12 000 tárgyat 
és 8000 dokumentumot számláló múzeumi 
állomány a tetőtérben újonnan kialakított 300 
m2-es raktárban kapott helyet, a kiállítótér 
pedig az épület udvari szárnya felé terjeszked
hetett. Megerősítették a tartószerkezeteket, 
megszüntették a falak vizesedését, korsze
rűsítették a teljes épületgépészetet, az akadály- 
mentesítés követelménye miatt liftet létesítet
tek. Restaurálták a kőkereteket, a falak és a 
boltozatok kifestését, a parkettát.

A rekonstrukciót indokolta, hogy a múzeum 
ötvenéves folyamatos működése alatt az 
épületben csak karbantartó munkálatokat 
végeztek. A helyreállítás halaszthatatlan volt, 
hogy mást ne említsünk, a kiállítótermeket az 
utolsó télen alig sikerült tíz fok fölé fűteni. Az 
épület emeleti részének, valamint homlokzatá
nak műemléki feltárása és restaurálása ugyan 
1954-55-ben megtörtént, a földszinti helyiségek 
boltozatait díszítő kifestés csak most került fel
színre. Az akkori helyreállítás érintetlenül hagy
ta az udvari homlokzat földszinti ablaksorát is, 
holott ezen a részen eredetileg nyitott árkádsor 
húzódott. Most kibontották az árkádíveket ki
töltő elfalazást, így az épület a korabeli térszer
kezetének megfelelően nyitott az udvar felé.

A múzeum 1955-ös kialakításkor távolították el 
azt a védőtetőt, melyet még a ház 1937-es 
tatarozásakor Gosztonyi Gyula tétetett a hom
lokzati Mária szobor fölé. Gosztonyi szabadítot
ta ki a nyugati szárny emeleti barokk 
balusztrádjait és a kapualj gótikus ülőfülkéit is. 
Nem sokkal korábban, 1932-ben Pilch Andor 
javaslatára támpillérekkel támogatták meg az 
épület keleti, végigrepedt sarkát. „Az épület 
története ide, a déli homlokzatra van írva” — 
magyarázza Kistelegdi István, az épület műem
léki rekonstrukcióját tervező építész. Az épület 
összképe pedig 1844-ben, Piatsek Antal keze 
nyomán nyerte el azt az alakját, amilyennek ma 
ismerjük. Az akkori, nagymértékű átépítés meg
bízója Farkas József kanonok volt. 1820 körül 
építették át szobákká azokat az emeleti, barokk 
loggiákat, melyek az előbb említett balusztrá- 
dok mögött húzódnak. Az épület ekkor már 
kanonok-ház, de a nyugati toldalékot még 
Givovich Miklós József nagyprépost építtette 
magának 1740 körül, a földszinten festett 
szobákat, az emeleten meg a loggiát, amolyan 
hűsölőnek, nyári ebédlőnek. A két irányba nyi
tott helyiség klímája a legnagyobb nyári meleg 
elől is védelmet adhatott. Az emeleti kiállítótér
ben most is látható az udvar felőli oldalon a 
széles kőpad és a terem nyílásainak bélletén 
előkerült, zöld alapon átlós rácsmintás 
díszítőfestés. Givovich helyeztette a kapu fölé 
a Mária szobrot is, mely címerét díszíti. Az 
épületen jelentős bővítést és barokk stílusú

átalakítást végzett, így beboltoztatta a földszint 
addig síkmennyezetes helyiségeit, és felte
hetően az ő idejére tehetjük az udvari gazdasá
gi épületrészek emelését is. De mindez már 
csak azután volt lehetséges, mikor a káptalan 
hosszú pereskedés folytán végre visszaszerezte 
az épületet Jány Jakab Ferenc szerémi püspök
től, akié 1895-ben lett.

A kitartó pereskedés valódi tétje nem 
pusztán az épület tulajdonlása, hanem az 
árendálási, azaz a város kamarai jövedelmei 
bérleti jogának birtoklása volt. Jány is, a város 
is magának akarta a jövedelmező pécsi bér
letet, ráadásul a köztudomásúlag kegyetlen 
természetű Jány gazdálkodása a birtok teljes 
kiszipolyozását és tönkretételét jelentette volna. 
Végül az árenda jogát 1695-ben három évre a 
város nyerte el, de Jány tovább maradt, és 
1702-ig barokkosította az épület ablakait. Jány 
lekapartatta a homlokzatról azt a feliratot, mely 
1696-ban még olvasható volt a déli oldalon: 
„Flaec domus in Domino erecta Maioris 
Praepositurae Quinqueecdesiensis anno..." 
azaz: A nagyobb pécsi Prépostság ezen háza 
emeltetett az Úrban...” Az épület eredeti 
funkcióját tanúsító felirat eltüntetése inkább 
presztízs- és jelzésértékű gesztusként 
értelmezhető a várossal folytatott csatározás
ban, hiszen a felirat még a török főpapot sem 
zavarta annyira, hogy lekapartassa. A török 
főpap jó érzékkel választotta ki magának Pécs 
legöregebb és minden bizonnyal egyik legszebb 
épületét, mely a dzsámihoz is közel esett. 
Állítólag a ház lefoglalásakor arra hivatkozott, 
hogy az előzőleg a keresztények prépostjáé 
volt. Amikor 1543-ban ideköltözött, a ház már 
magán hordozta azt a reneszánsz arculatot, 
melyet Csulai Móré Fülöp nagyprépostnak 
köszönhetünk. Az 1510-es évek második felében 
ő is alakított, változtatott a házon; ekkor 
készültek az emelet nagyméretű, kőkeretes, kő 
keresztosztós reneszánsz ablakai, az emeleten 
a második és harmadik ajtó közötti évszámos 
ajtókeretezés, illetve a homlokzat növénymintás 
díszítő festése is.

Az épület 1955-ös műemléki helyreállítása 
során végzett homtokzatvizsgálat nagy 
meglepetése volt a zömében reneszánsz, egyes 
részeken gótikus falfestés feltárása. Amint azt 
Csemegi József, a Janus Pannonius Múzeum 
1956-os Évkönyvében megjelent tanulmányában 
olvashatjuk, a falfestés addigra több helyen is 
igen nagy felületen teljesen elpusztult. Viszont 
a restaurálás eredményeképp a homlokzat nyu
gati szélén, a falfülkében mégis előtűnt egy 
félalakos ábrázolás, melyet kissé balra döntött 
fejtartása miatt Fájdalmas Krisztus ikonográfiái 
típusaként azonosítottak. Vele szemben egy

„Az épület története ide, a déli homlokzatra van írva."  
A falra egyelőre csak árnyék vetül.

A SZERZŐ FELVÉTELEI
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A földszinti helyiségek barokk kori boltozatán és falán látható 
historizáló kifestésre rímelnek a Steind Imre tervei alapján 
készült magyaros motívumú, pirogránit betétlapok

értékű volt. A kivetett, milliós nagyságrendű 
bírságot legalább akkora mértékben indokolta a 
felelősök mulasztása, mint a freskók elvesztése.

Alternatív homlokzat

A háttérben a kanálhátas vakolatú falszakaszban nyíló gótikus 
ablak előtt Apáti Abt Sándor által tervezett vázák. Az épület és 
a tárlat nem kioltja, hanem erősíti egymást.

Hogy a homlokzat festettségének addigi megje
lenése tovább éljen, a restaurálás és rekonst
rukció helyett alternatív megoldásokat keresett 
a Baranya Megyei Önkormányzat, amikor a ge
nerál kivitelezővel és a Kulturális Örökségvédel
mi Hivatallal együtt 2006-ban pályázatot írt ki 
a homlokzat díszítésére. Egyértelmű volt, hogy 
hitelesen visszaállítani nem lehet semmit, ezért 
az elképzelés szerint egy kortárs 
képzőművészeti alkotás utalna rá, hogy hajdan 
színes volt a homlokzat. A pályázat szövege
zését a KÖH Műemlékvédelmi Tudományos 
Intézete vállalta magára. A hivatal a műemlékes 
ortodoxiát félretéve, nyitottan és konstruktívan 
fordult az általános restaurátori gyakorlattól 
eltérő jellegű ötlet felé. A kiírás szerint a 
pályaműnek „figyelembe kell venni ... a 
meglévő, festett, eredeti szigeteket, azok rend
szerét és képzőművészeti tartalmát.” Tehát a 
pályázat a történeti homlokzatfestés 
újraértelmezését, illetve értelmezhetővé tételét 
tűzte ki célul, továbbá kikötötte, hogy a 
pályázat „ne az elpusztult festés rekonstruk
ciójának imitációja, hanem az elpusztult egykori 
homlokzatfestés hitelesen alátámasztható 
töredékének, vagy megjelenésének rekonstruk
ciója legyen”. A meghívásos pályázaton hat 
restaurátor és három festőművész vehetett 
részt, de határidőre mindössze két-két pályamű 
érkezett.

Érezhető, hogy a pályázat kiírása olyan 
műemlék-etikai kérdéseket vet fel, melyek túl
mutatnak a konkrét feladaton. Tudható volt, 
hogy a pályázat eredménye, a bírálóbizottság 
döntése az érintett szakmák mindegyike 
számára, széles körben precedensértékű lesz 
a későbbi rekonstrukciós kérdésekben. 
Következésképpen a bizottság tagjai az 
értékeléskor a pályaművek kapcsán elvi 
kérdésekre adott, általános érvényű válaszokat 
is kerestek. A rekonstrukció és eredetiség viszo
nya kérdésében megoszlottak a vélemények, de 
egységes volt a bizottság abban, hogy egyik 
ötletet sem javasolta megvalósításra. A pályázat 
érvényes, de eredménytelen volt.

A határidő lejárta után érkezett meg Czifra 
Mónika és Dobai Csaba pályázata, akik egy his
torizáló stílusú figurális jelenetet képzeltek a 
homlokzatra. Elképzelésük szerint a homlokzat 
közepén húzódó sáv figurális jeleneteinek 
ikonográfiái programja eredetileg is Krisztus 
életének egyes kiemelt jeleneteit mutatta be — 
ezt támasztja alá a nyugati oldalon lévő 
töredék is, melyet Angyali üdvözletté egészít
hetünk ki. Ilyen módon a kezdettől az olvasás 
irányának megfelelően jobbra haladva a 
következő jelenet a Három királyokat jelenítené 
meg, aztán a Megkeresztelést és így tovább. A 
kortárs képzőművészeti alkotással való radikális 
beavatkozás és a műemléki elvek messzemenő 
tiszteletben tartása közötti áthidalásként 
felmerült, hogy a kompozíciót ne ráfessék, 
hanem a szemben lévő házból rávetítsék a 
homlokzatra. Ez a megoldás mindenki számára

imazsámolyon térdeplő, imádkozó alak, esetleg 
az Angyali üdvözlet ábrázolásának fele lehetett. 
A homlokzatfestés töredékessége és rossz 
állapota ellenére megállapítható volt, hogy a 
homlokzat földszinti és emeleti sávjában eltérő 
kifestés volt. A földszint és az emelet közötti 
osztópárkány magasságában (helyén) figurális 
frízsor futott, az emeleti ablakok közötti 
me2őket ornamentális díszítés töltötte ki hatal
mas bőségszarukkal, virágokkal, kacskaringós 
indával.

Fájdalmas

Amint az minden valamirevaló szenzációhoz 
illik, a sajtó fellelkesülten kapta fel a hírt, hogy 
Pécsett egy kőműves a vakolatot leverve 
reneszánsz freskókat semmisített meg. A közép
kori épületrész nyugati végének emeleti részén 
volt az a két töredék, amelyen a dekoratív fes
tés részletei a legjobban látszottak. Ezeken 
kívül a kalapács áldozatául esett a falfülkében 
lévő vakolat is. A munka csak a restaurátor 
jelenlétében történhetett volna, azonban ő a 
kritikus pillanatban kivételesen nem volt jelen. 
Az emlék eltűnése vitathatatlanul veszteség, 
hiszen a Káptalan utcai épületet a reneszánsz, 
figurális homlokzatfestés egyetlen hazai, ismert 
példájaként tartották számon. Mindazonáltal az 
árnyaltabb vélemény kialakításához vegyük 
figyelembe, hogy — ahogyan a fentiekből is 
láttuk, — az épület egy évszázadokig tartó, 
folyamatos alakulás, építés és pusztulás ered
ménye. (Gondoljunk csak Jányra.) A reneszánsz
nak mondott homlokzaton az 1955-ös 
feltáráskor is csak néhány folt volt valóban

Kőpad az egykori nyári ebédlőben, a barokk kori, 
nyugati szárny emeletén. Nem csak a kiállítás, az épület 
is figyelmet érdemel.

reneszánsz kori. Az akkori állapot pedig az 
elmúlt 50 évben jelentős mértékben lepusztult. 
Két évvel ezelőtt a Fájdalmas Krisztus alakjából 
csupán néhány színes festékfott volt látható, 
a koszolódás miatt elhalványult növényi 
díszítésből szintén alig látszott valami. A 
látvány a laikus számára semmilyen információt 
nem adott. De a homlokzat mind a város, mind 
a művészettörténészek számára emblematikus
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nyilvánvalóvá tenné, hogy a jelen látvány 
csupán egy fikció, kísérlet, nem pedig a 
történeti kifestés milyenségére tett határozott 
kijelentés. A kép színes fénnyel való megje
lenítése napszakhoz, szürkülethez kötött, így 
alkalmi esemény volna, nem beszélve arról, 
hogy a projekthez kiépítendő infrastruktúra más 
képek vetítését is lehetővé tenné. Az ünnepek, 
rendezvények, kulturális események alkalmával 
változó, sötétedés után vetített homlokzat Pécs 
egy újabb, izgalmas — szó szerint — színfoltja 
lehetne. Weiler Árpád, a Regionális Iroda 
vezetője befogadhatónak tartja a Czifra-Dobai 
elképzelést, engedélykérelem azonban még erre 
a megoldásra sem érkezett hozzá, ügy tűnik, 
a fal egyelőre fehér marad. Nem tudni, ez most 
patthelyzet, döntés vagy a megoldás elha- 
lasztása-e. (Érdekes, hogy az 1955-ös feltárás 
után a festésmaradványt csak megtisztították, 
konzerválták. A restaurálásukra, esetleges 
kiegészítésükre vonatkozó döntést halogatták, 
végül sosem került rá sor.)

Rendhagyó nyilvánosság

1465-1480 között a préposti stallumot Handó 
György töltötte be, aki az épületben 1476-ban 
300 kötetes könyvtárat létesített. A könyvtár 
nyilvános volt. Habár Gutenberg óta a 
könyveket egyre többen meg tudták fizetni, a 
könyvtár létesítése továbbra is úri huncutság 
maradt, a gyűjtemény nyilvánossá tétele pedig 
egyenesen szokatlan, ismeretlen volt az akkori 
Magyarországon. Gondoljunk csak bele: Mátyás 
Corvinája, Vitéz jános (500 kötetesre becsült 
állományával a második legnagyobbnak 
számító) könyvtára, a főúri, főpapi könyvtárak 
mind magángyűjtemények voltak. Esterházy 
Károly püspök egri könyvtára 1793-ban,
Batthány Ignác erdélyi püspök könyvtára 1798- 
ben nyitotta meg kapuit a nyilvánosság előtt, 
hogy csak a legnagyobbakat említsük. Sajnos, 
Handó könyvtárát csak Vespasiano da Bisticci 
leírásai alapján tudjuk elképzelni, mivel az 
állományból egyetlen kötetet sem ismerünk. 
Handó Vespasianótól szerezte be könyveit, 
akinek Firenzében könyvkészítő műhelye volt, 
és aki több, kortárs könyvgyűjteményről is rész
letesen beszámolt. Tőle tudjuk, hogy a pécsi 
általános gyűjtőkörű, tudományos könyvtár volt, 
állománya 300, vagy még több kötetet számlált, 
mindennap kinyitott és a könyvek — a nyil
vánosság miatt — leláncolva álltak. Handó 
könyvtára háromszáz évvel előzte meg késői 
utódja, Klimó György pécsi püspök könyvtárát, 
melyet az első nyilvános magyarországi 
könyvtárként szokás emlegetni.

Kezdetek

1446-ban említették, hogy az épületben Szűz 
Mária titulusú házikápolna volt. Több jel is utal 
rá, hogy a kápolna hajója az udvar végében 
álló, északi keresztszárnnyal azonosítható.
A XIV-XV. századból valók a földszint egyszerű, 
kis négyzetes ablakai, az emeleti második 
szoba kis kémlelő ablaka, a Zsigmond korra 
tehetjük a kapualj ülőfülkéinek kialakítását. Az 
emeleten a harmadik és negyedik szoba között 
látható ülőfülkés, eredetileg szabadba tekintő 
ablakot is ekkor alakították ki. A fal, amiben 
az ablak nyílik, a külső síkon vakolatlan volt, 
ezt jelzi most a kanálhátas, göröngyös felületű, 
színében is eltérő vakolás. Ekkor az épület még 
nem teljes szélességben épült meg, de az 
udvari szárny is középkori eredetű. Pontos 
adataink a lakóház építtetőiéről és idejéről 
nincsenek. Az épületet először 1324-ből szár

mazó oklevélben említették, ami természetesen 
jelentheti azt is, hogy ekkor az épület már akár 
emberöltőnyi ideje állt. Az oklevél Hornácsi 
Pálfia Istvánt, a pécsi prépostot említi a ház 
akkori tulajdonosaként, aki még feltehetőleg 
egy kisebb, földszintes épületben lakott, mely 
a mai épület magját képezi.

Szűkszavú épületmagyarázat

Ez az a történeti atmoszféra, ami építészeti 
hátterét és keretét adja a Zsolnay műtárgyak 
bemutatásának. Épp ezért a tárlatot kísérő 
informatív szövegek mellett hiányolható az 
épületre vonatkozó magyarázat. Az igény nem 
új keletű. Kálosi Ildikó, az Iparművészeti 
Múzeum munkatársának kutatása szerint az 
1955-ben megnyíló múzeum főigazgatója, 
dr. Dobrovics Aladár a kiállítóterekben feltárt 
és bemutatott építészeti részleteket a kiállításra 
vonatkozó feliratoktól eltérő színű magyarázó 
szövegekkel kívánta ellátni. Entz Gézának, az 
Építésügyi Minisztérium Műemléki Csoportja 
osztályvezetőjének írt levelében hét különböző 
pontot jelölt meg az emeleti szinten, ahol infor
mációt szeretne nyújtani a látogatóknak: az 
első terem ablakbélletének freskótöredéke, 
az utcára nyíló „lőrés” (sic), a második és har
madik terem közötti kő ajtókeret, a harmadik 
terem ablakbéllete, ugyanitt az ülőfülkés ablak, 
illetve másik oldalának vakolatlan falszakasza, 
végül az utolsó terem ajtó- és ablakbélletének 
kifestése. Entz Géza postafordultával válaszul 
egyetlen rövid, összefoglaló szöveget küldött, 
ám még ez is hosszabb és részletezőbb, mint 
a kapualjban jelenleg olvasható 
épületismertetés.

Hiánypótló volna a Pécs legrégebbi 
épületeként számon tartott házat ismertető 
kiadvány is. A Tájak Korok Múzeumok 
Kiskönyvtára sorozat 1983-ban megjelent 
füzetében Mendöl Zsuzsa alapos kalauzt nyújt 
a Zsolnay gyárról, a termékeiről és a kiállításról, 
de a kiállításnak otthont adó épületet 
mindössze egy nyúlfarknyi bekezdésben említi.

Komplementáris viszony

Pedig az épület története jelentőségének, a 
kiállítótérben látható épületrészletek, festések 
fontosságának láthatóan a kiállítás rendezői is 
tudatában voltak. Az installáció a kiállítótér 
építészeti adottságait messzemenően figyelem
be veszi. Talán csak azt sajnálom, hogy a ter
mek közepére állított vitrinek miatt nem lehet 
végiglátni a második emelet enfitádos, egy 
tengelyre felfűzött térsorán, de a műtárgyaknak 
— tehát a látogatónak — kétségtelenül így 
a jobb.

A bemutatott anyag hatalmas; mintegy har
madával bővült az épületrekonstrukció előttihez 
képest. Kronológiai sorrendben, ezen belül 
stílusirányzatok és tervezők szerinti csopor
tosításban közel ezer műtárgyat mutat be, 
mégis elkerüli a zsúfoltságot. A vitrinek, 
podesztek elhelyezése, a kifinomultan hangolt 
világítástechnika hozzásegíti a látogatót, hogy 
ne csak egy kiállítást vegyen észre az épület
ben, hanem magát a házat is. Kölcsönhatás van 
az épület és a kiállítás között. A földszinti utol
só terem végfalán kifüggesztve Lajta Béla 
Szervita téri üzletháza pirogránit párkányainak 
tervei láthatók. Az életnagyságú, erőteljes színű, 
premodernbe oltott népművészeti motívumok 
és a boltozat historizáló, filigrán, növényi indás 
díszítő festése között termékeny feszültség 
vibrál. A látogató így jóval többet kap, mintha 
a műtárgyak a szokásos, semleges színű háttér 
előtt állnának. Ugyanígy a történeti épületszer
kezetek és a Zsolnay kerámiák ereje sem kiolt
ja, hanem erősíti egymást. Az emeleti, gótikus 
ablak előtt neutrális podeszten sterilnek ható 
üvegkubusokban a gyár diadalmenetének 
emblematikus emlékei. A kemény vonalú, durva 
felületű mészkőkeret, mint háttér, felerősíti, 
kihangsúlyozza a három váza finom vonalú, 
törékeny formáját és a leheletvékony máz 
színmélységeit.

A megmutatkozó építéstörténet a Zsolnay 
tárgyakhoz is többrétegű jelentést kapcsol.
A tárlat és a kiállítás terének komplementáris 
viszonya különleges befogadói tapasztalat, mely 
a muzeológia átfogóbb szemléletének horizont
ját nyitja meg.

★

A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósága szakmai segít
ségével 2004-ben nyújtott be pályázatot az 
épület rekonstrukciójának anyagi fedezetére.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
kormány-előterjesztésre az Országgyűlés 2005 
júniusában a pályázat pozitív elbírálása mellett 
döntött. A 372 millió forint értékű címzett támo
gatást a Baranya Megyei Önkormányzat 
43 millió forintos önrésszel egészítette ki. ■

A kiállítás kurátora és a múzeum igazgatója 
dr. Kovács Orsolya 

Építész: Kistelegdi István DLA 
Installációs rendszer: Barna Gyula belsőépítész 
A földszinti belső falképek restaurátorai: Ditrich Csilla,

Mauks Zoltán, Varga Péter,
A homlokzati és az emeleti falfestés restaurátora: Pintér Attila 
Kőrestaurátor: Osgyánl Vilmos 
Faanyag-restaurátor: Koppán Zsolt 
A kivitelezést a Pécsi Építő és Tatarozó Rt. végezte

A kertben épület- 
kerámiák láthatók, 
a háttérben az udvari 
homlokzat a 
kiszabadított 
árkádívekkeL
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Új érdekek, régi értékek
A pécsi Nagy Kiállítótér építészeti tervpályázatának mérlegéhez

Az elmúlt nyáron lezajlott az úgynevezett „Nagy Kiállítótér” építészeti tervpályázata Pécsen. A 
modern gyűjteménynek és egy időszaki kiállítótérnek helyet biztosító új intézmény fordulópon
tot ígérő lehetőségnek mutatkozik a város művészeti életében. A következőkben a múzeum épí
tészeti tervpályázatához szeretnék néhány megjegyzést fűzni, azonban nem a pályázat építésze
ti eredményeivel foglalkoznék elsősorban, hanem az értékelés szempontjait kívánom kibővíteni 
az épületet létrehozó társadalmi folyamatok értelmezésével. Éppen ezért azok a kérdések fogal
mazódnak meg ebben az írásban, melyek egy közösségi célú fejlesztés kapcsán az építészeti 
megoldás megszületésének szükséges és elégséges feltételeit kutatják.

Művészeti infrastruktúra-fejlesztés Pécsen

Miután művészeti és muzeológiai hagyomány, 
valamint gyűjtemény már létezik Pécsen, most 
lehetőség kínálkozik a kor színvonalával 
összhangban lévő kiállítási infrastruktúra 
kialakítására. A beruházás nyomán a megyei 
múzeum infrastruktúrája is megújul és a 
Modern Magyar Képtár anyaga korszerű 
körülmények között kerülne kiállításra.
Lehetőség mutatkozik a művészeti múzeumok 
páratlan koncentrációját alkotó múzeumutca 
átalakítására is. Mindezt még ki kell egészíteni 
azzal a művészeti stratégiával, amely a tervezett 
új adottságok figyelembevételével képes a 
város művészeti életében meghatározó fordula
tot generálni.

Mivel a Nagy Kiállítótér megépítése a Janus 
Pannonius Múzeum rekonstrukciójához kapcso
lódik, és a múzeum funkcionális programja 
kiegészül egy időszaki kiállítótér programjával, 
előállt a világ bármely részén gombamód 
létesülő múzeumok alapításának egyik tipikus
nak nevezhető alapképlete: Az elmúlt 20-30 
évben múzeumok százai születtek világszerte, 
többnyire olyan városfejlesztési koncepciók 
részeként, melyek a művészet és a kultúra 
infrastrukturális fejlesztésével igyekeztek a 
város gazdasági jövőjét megalapozni. Az elmúlt 
évtizedekben minden európai középváros 
fejlesztési vágyai között ott szerepelt egy

kortárs művészeti feladatot is vállaló múzeum 
építése. Eközben a múzeum mint művészeti 
intézmény szerepe a nemzeti értékek reprezen- 
tálásának területéről egyre inkább a városi 
image-teremtés területére sodródik. Az ilyen 
elvek alapján épült múzeumok funkcionális 
alapképlete szerint a gyűjtemény-feldolgozási 
és kiállítási infrastruktúra kiegészül egy időszaki 
kiállítótérrel. Ideális esetben a gyűjteményre 
épül a beruházás szakmai programja, és a 
város kortárs művészeti és muzeológiai hite
lességére hivatkozhat a városfejlesztés marke
ting stratégiája. A múzeumhoz kapcsolódó 
időszaki nagy kiállítótér szakmai infrastruk
túráját azzal az elvárással hozzák létre, hogy 
hozzájáruljon a város kortárs művészeti 
életének fellendítéséhez. A múzeumlétesítés 
ezen útja nem csupán egy marketing alapon 
kitalált recept, hanem a kortárs művészet struk
turális működésében bekövetkezett változások 
következménye is egyben. Ugyanakkor olyan 
lépéskényszer, amely kikezdi a klasszikus múze
umi funkciókra épülő intézményi program alap
jait — de erről majd később ejtünk még szót.

Hozzá kell fűzni, hogy a Nagy Kiállítótér 
építésének más lehetősége is felmerült a koráb
biak során szóba hozott kortárs művészeti 
intézet létesítése kapcsán. Egy ilyen közegben 
elhelyezett időszaki kiállítótér nem feltétlenül 
alternatívája a jelenlegi helyzetnek, de 
működése egészen más karaktert öltene.

Bizonyára egészen más módon integrálódna 
a város kulturális életébe, és minden bizonnyal 
aktívabban kapcsolódhatna a kortárs művészet 
Pécs városát jellemző gyakorlatához — 
miközben persze kevésbé szolgálhatná a városi 
muzeológia kulturális értékek megőrzésére és 
reprezentációjára koncentráló intézményorientált 
tevékenységét. A Nagy Kiállítótér ez utóbbi 
alternatívája szintén olyan művészeti infrastruk
turális fejlesztési eszköz, mely gyakran jelenik 
meg szerte a nyugati világban városfejlesztési 
programok részeként. Pécsen a két különböző 
lehetőség közötti döntést nem a nyilvános viták 
mentén kiforrott fejlesztési elképzelés, hanem 
az érdekérvényesítés stratégiái hozták meg.

Kortárs művészet és múzeum

Az építészeti tervpályázat eredményének 
értékelése kapcsán érdemes legalább érin
tőlegesen foglalkozni a múzeum mint művészeti 
intézmény 20. századvégi szerepváltozásának 
értelmezésével. Ehhez viszont elengedhetetlen 
néhány szót szólni a kortárs művészet jelleg
zetességeiről, valamint a művészet és múzeum 
viszonyáról.

A művészet határait kutató modern 
művészet eredetileg a „művek temetőjével”, 
a múzeumi besorotás ellenében, vagyis a 
múzeummal mint sterilizáló intézménnyel szem
ben fogalmazta meg önmagát — majd a 
20. században hamar elindult a múzeumi 
intézményesülés irányába. A kortárs művészet 
— szemben a modernizmus művészet fogalmá
nak autonómia igényével — jóval nagyobb tár
sadalmi nyitottság szellemében igyekszik min
dent magába foglalni. Már maga a kortárs 
művészeti alkotás is feszegeti a művészet 
autonóm terrénumaként működő múzeum 
kereteit, és inkább a társadalmi kommunikáció 
aktív helyszínévé változtatja azt. A 20. század 
második felében többször megélénkült a vita,
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Kortárs múzeum és modern építészet

hogy a múzeum egy passzív tartály legyen, 
vagy egy aktív térbeli szerkezet. A hatvanas 
évektől kezdődően megerősödtek a dog
matikusan modernista' építészeti megoldá
sokat ellenző kritikák. A modern művészet las
san már klasszikussá váló múzeumának 
intézményi szemléletével szemben is megfogal
mazódtak elutasító álláspontok. Ezek a kritikák 
a műveket fetisizáló helyként, és a kulturális 
sznobizmus elit terrénumaként határozták meg 
a modern múzeumot.

Első valódi fordulatként szokás emlegetni a 
James Stirling által 1978-ban tervezett stuttgarti 
múzeum bővítését, vagy a Róbert Venturi által 
tervezett londoni National Galleryban épült 
Sainsbury Wing építését. Ezek a múzeumok 
attól kezdve az első helyen szerepelnek az 
intézményi sikeresség inspiráló példái között. 
Stirling szakított a modern építészet elveivel.
A Neue Staatsgalerie 1984-ben elkészült épülete 
a kikapcsolódással egybekötött műélvezés és 
a társadalmi érintkezés számára egyaránt vonzó 
hellyé kívánta tenni a múzeumot. A történelmi 
formákra visszatekintő, a közönség igényeinek 
széles skáláját tudatosan kielégíteni kívánó 
posztmodern múzeumépület egycsapásra a kul
turális turizmus tömeges célpontjává vált 
Stuttgartban. A szociális érintkezés és a kikap
csolódással összekapcsolt művelődés különös 
formáját szolgáló építészet céljai nem idegenek 
a fogyasztás logikájától. Sőt, sok esetben 
összekapcsolódik azzal. Szélsőséges esetben az 
ilyen épületek aktuális divatok szerint formálód
nak és esetlegesen előfordul, hogy csupán az 
épület válik meghatározóvá, és rátelepszik a 
kiállított művészeti alkotásokra is. Az egyik 
legismertebb példája az ilyen viselkedésnek 
Frank Gehry bilbaói Guggenheim múzeuma.

A Lángén Alapítvány Múzeuma 
Neuss, Németország, 2004

Ha az átalakulások értelmét a kortárs kultúra 
szélesebb közegében vizsgáljuk, azt látjuk, 
hogy a változások jóval általánosabbak, mint
hogy a művészet területére korlátozódnának 
csupán. A hatvanas évektől kezdődően a 
kultúra demokratizálódásának folyamata 
a magas művészeti múzeum elit társadalmi 
orientációját is átalakítja, és egyre inkább 
a szórakoztató kikapcsolódással összekötött 
ismeretszerzés irányában határozza meg.
A kortárs művészet kultúrán belül elfoglalt 
helye is változóban van, és ezek együttes 
következtében a múzeum ma már egyre 
gyakrabban a kulturális fogyasztás lehetséges 
helyszíneként definiálódik. Amíg a múzeum 
hagyományos funkciója a gyűjteményezést szol
gálja, ahol elsődleges a műtárgyanyag megszer
zése, feldolgozása és megőrzése, addig az 
elmúlt 20 évben a kitartó munkát igénylő 
kutatásról és szerzeményezésről a fogyasztható 
időszaki kiállításokra tevődött át a hangsúly.
A világ múzeumaiban megjelentek az éttermek, 
a kávéházak, a múzeumi boltok és a ren
dezvénytermek, melyek a működés számára 
ugyanannyira fontossá válnak, mint maga a 
kiállítási tér. Eközben az épületnek is egyre 
nagyobb figyelem jut. Az elmúlt évtizedekben 
a kortárs művészetről folytatott diskurzusok a 
múzeum szerepét illetően is paradigmatikus 
jelentőségű átrendeződési folyamatokat indítot
tak el. Ennek megfelelően alakulnak át a 
múzeum építészeti megfogalmazásának 
keretei is.

Ugyanakkor, a múzeumépítészet modern hagyo
mánya nem szakadt meg Stuttgartban, hogy 
véglegesen átadja helyét az úgynevezett poszt
modern paradigma múzeumépítészetének. 
Ellenkezőleg, ha a formabontó vagy kiemelkedő 
teljesítményeket szülő kortárs múzeumépítészet 
példáit keressük, akkor a modern vagy az 
avantgárd hagyományt követő építészet teljesít
ményeit ugyanolyan nagy számban említhetjük 
az elmúlt évtizedek terméséből. Elég, ha a tel
jesség igénye nélkül utalunk például Peter 
Zumptor Bregenz-i Kunsthaus-múzeumára 
(1997), vagy a Richard Meier által tervezett 
Barcelonai Kortárs Művészet Múzeumára (1995), 
esetleg Tadao Ando Lángén Foundation 
múzeumára Neuss-ban (Németország, 2004).

Amint az épület jelentősége és építészeti 
karakterének jellege felértékelődik, az építészet 
kísérletező modern hagyományából merítő 
megoldások is egyre erősebb kapcsolatot keres
nek tér és műalkotás között. Ugyanakkor, 
az építészet az élmény, a látogatók kényelme 
és a szolgáltatások sokoldalúsága tekintetében 
is kiemelkedőt kíván nyújtani. Az ilyen irányú 
törekvésekre találunk korábbi példát is a 
modern építészetben. Többek között Frank 
Lloyd Wright New York-i Guggenheim 
múzeumában a spirálisan kialakított rámpa 
voltaképpen a nézők interaktív színpadát hozza 
létre. Azt láthatjuk, hogy az állam (ma már 
inkább a város) saját arcát és karakterét 
nemzetközi trendeknek megfelelő megje
lenítéséhez a múzeum épületét használja fel. 
Ilyenkor a múzeum, a városmarketing jól 
felépített részeként, mint egy védjeggyel ellátott 
márka jelenik meg, de nem feltétlenül kerül 
összetűzésbe a muzeológia vagy a művészeti 
tevékenység céljaival. Példaként említhetnénk 
éppen a stuttgarti múzeum együttes néhány 
évvel korábban elkészült legutóbbi bővítését.
Ha a Pécs nagyságrendjéhez és karakteréhez 
hasonló városok jellemző tendenciáit 
szeretnénk behatárolni, akkor olyan múzeumok 
példáival találkozhatunk, melyek keresik a 
kortárs művészet területén karakteresen 
meghatározható arculatukat. Azt tapasztal
hatjuk, hogy a tartalmilag jól megalapozott 
művészeti koncepcióhoz igyekeznek minél 
kifejezőbb építészeti megoldást keresni. Ilyen 
példákat szemlélve, a kortárs művészet jelennel 
szembeni nyitottságának és az építészeti kísér
letezés egymásra találásának legfrissebb 
eseteire bukkanhatunk. Néhányat röviden 
bemutatunk ezek közül, nem utolsósorban azért 
is, mert kiváló példái az építészeti megformálás 
és az épületben folyó művészeti munka össze-
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hangolásának. Továbbá azért is, mert mindegyik 
rövid időn belül komoly szakmai elismerést 
hozott alkotóiknak, és ismertséget a városnak. 
Az itt szóba hozott portugál, japán és spanyol 
múzeumok azt példázzák, amint a kortárs 
művészet intézményi szándéka megteremti 
a kortárs építészet inspiratív szituációit. 
Mindhárom esetben láthatjuk, ahogyan az 
épület megnyitja a muzeológiai teret a közön
ség előtt, és a változatosság vagy a spontán 
alakíthatóság lehetőségét teremti meg a 
művészeti aktivitás számára. Városépítészeti 
szempontból pedig szinte a városi tér szerves 
részévé teszi a múzeumot. Ilyen a Luis Mansilla 
és Emilio Tunón által tervezett Kortárs 
Művészetek Múzeuma (MUSAC) Castilla y 
Leónban (Spanyolország, 2005), vagy a Kazuyo 
Sejima által alapított SANAA-csoport tervezte 
21. Század Kortárs Művészeti Múzeuma 
Kanazavában (Japán, 2007), és az Aires 
testvérek által tervezett Sínes Kulturális Központ 
Sínes városában (Portugália, 2007).' (A munkák 
részletesebb bemutatását a lábjegyzet tartal
mazza!) Hozzá kell fűzni, hogy az utóbbi három 
példában a múzeum a kortárs művészeti 
tevékenység adott helyhez, vagyis az adott 
város gyakorlatához kötődő tevékenységet szol
gálja, és nem egy gyűjteményezési munka 
kiegészítő funkcióját látja el.

Értékrendek és konfliktusok

Valójában ez az írás az építészeti értékelés 
szempontjait kutatja. Azonban egy adott helyzet 
kapcsán nehéz megkerülni azt a kérdést, hogy 
a művészeti intézmény fejlesztésének melyek 
lennének a legmegfelelőbb keretei. Ezzel viszont 
túllépném a magam számára vállalt kompeten
ciámat. Hogy teljesebbé tehessem a legvégén 
megfogalmazott építészeti értékelést, szeretnék 
normatív állásfoglalás nélkül, néhány további 
szempont bevezetésére lehetőséget biztosítani. 
Az imént hivatkozott három múzeum arra is jó 
példát szolgáltat, hogy az intézményi karakter 
és a városfejlesztési célok világos megfogal
mazása mennyire elkerülhetetlen feltétele az 
építészeti sikernek. Ha így értékeljük a bemuta
tott épületeket, akkor az építészeti alkotómun
ka eredményét az építés társadalmi 
tevékenységének függvényében is vizsgáljuk. 
Vagyis az építészeti alkotást értékek és érdekek 
társadalmi érvényesülésétől tesszük függővé. 
Arra a bonyolult módon szabályozható folya
matra utalunk, amely egy intézmény létesítési 
szándékának megfogalmazásától a kivitelezés 
végrehajtásáig formálja az építészeti alkotást.5

Azt figyelhetjük meg, hogy a művészet utób
bi évtizedben megváltozott intézményi

működése mögött átalakulnak a kultúrpolitikai 
stratégiák is. Az állam vagy a város reprezentá
ciós céljait szolgáló művészetpolitika a 
művészeti intézményrendszerek üzemeltetését 
igyekszik piaci szempontok szerint is mega
lapozni. Ma már, a kulturális és művészeti 
intézmények gazdasági hasznának kiaknázására 
kiterjedt hatású városfejlesztési modellek 
keretei között kerül sor. Jelenleg a városfejlesz
tés és városrendezés folyamatainak szabályo
zásában a befektetések piaci logikája az egyik 
legerősebben érvényesülő elv. Éppen ezért nem 
meglepő, hogy a kultúra intézményeinek új 
generációi nem csak az érdekrendszerek új 
viszonyát de a konfliktusok új formáit is életre 
hívják. Művészeti intézmények működtetése 
kapcsán jellemző konfliktus a kortárs művészet 
„új jelenségei” és a műalkotás klasszikus mo
dern autonómia koncepciója között jön létre. 
Némi leegyszerűsítéssel úgy fogalmazhatunk, 
hogy a kortárs művészet társadalmi problé
mákra nyitott, valamint a kultúra elit felfogása 
között alakul ki ellentét. Ez az ellentét sokszor 
a „pénz” haszonelve és a klasszikus értékek 
szerint kulturált „műértő” közötti konfliktusként 
is megfogalmazódik. Amikor a demokratikus 
hatalomgyakorló, (most csak egyszerűen) a 
„politikus” a fenntarthatóság jelszava mellett 
igyekszik a kultúra fogalmát az anyagi 
hasznosság elve mentén meghatározni, egysze
riben csak az elit kultúra hagyományaihoz 
ragaszkodó műértő szakértelmiségi értékrend
jével találja magát szemben. A klasszikus 
értékeket képviselő szakértelmiség, valamint a 
magas kultúrában szocializált sznob, a hatalom 
és a művészet intézményesülten legitim viszo
nyának felmondását és a művészet elárulását 
látja mindebben. Hirtelen kiderül, az értékek 
eddigi rendje már nincs összhangban az 
érdekek új szempontrendszerével.

A fent leírt folyamatoknak nehéz lenne 
ellenállni, és nem is szükséges. Viszont az 
európai gyakorlat arra figyelmeztet, hogy elke
rülhetetlen kontrollálható körülmények között 
tartani a társadalmi érdekegyeztetés folya
matait. Ellenkező esetben a lobbik 
érvényesülése határozza meg a végeredményt. 
Ezért ma már szinte elképzelhetetlen új múzeu
mot létrehozni Európában, hogy ne kerüljön sor 
a paradigmatikus fordulat következtében 
kialakult ellentétes álláspontok érdemi megvi
tatására. Muzeológiai kérdések mellett 
művészetfilozófiai, művészetpolitikai, 
városépítészeti, városfejlesztési kérdések 
együttes mérlegelésével kell döntéseket hozni, 
majd ezek fényében lehet a megfelelő építészeti 
megoldást kialakítani.

A Nagy Kiállítótér tervpályázati eredményéről

Az iménti felvezetést követően, a pécsi Nagy 
Kiállítótér építészeti teljesítményeit vizsgálva, 
most arra lehetünk kíváncsiak, hogy vajon 
a program kidolgozói által megfogalmazott 
kérdéseknek megfelelő válaszokat adtak-e a 
pályamunkák. Végül, de nem mellékesen, arra 
is kíváncsiak vagyunk, hogy vajon az építészeti 
zsűri döntése tükrözte-e az eredeti szándékot, 
esetleg milyen más módon befolyásolta a 
pályázat sorsát?

Azért érdemes a döntés körülményeiről 
külön is szót emelni, mert egy beruházási folya
mat kapcsán a legnagyobb nyilvánosságot az 
építészeti tervjavaslatok elbírálása kapja, melyet 
egy szakmai zsűri legitimál. Talán ezzel magya
rázható, hogy a közgondolkodás a leglényege
sebb mozzanatnak a tervpályázati döntést 
tekinti. Holott az voltaképpen szinte az 
előzmények által determinált. A magyar gyakor
lat szerint, problémák és ellenmondások akkor 
keletkeznek, amikor a beruházó maga is az 
építészeti vízió kiválasztására helyezi a hang
súlyt és elhanyagolja az alapos előkészítést. 
Ilyen esetben voltaképpen nem történik más, 
mint hogy számos olyan lényegi feltétel nem 
kerül tisztázásra a program kidolgozása során, 
amely a kiíró céljainak teljesüléséhez elenged
hetetlen. A zsűrorokat épp annyira támpont 
nélkül hagyja egy kiforratlan program, mint a 
pályázókat. Talán éppen ezzel magyarázható 
hogy a szakmai döntés számos esetben koránt 
sincs összhangban a beruházás céljával. Ennek 
következtében az építész pályázó úgy kezd 
dolgozni, hogy nincs teljesen tisztában azzal, 
milyen feltételek kielégítését kell szolgálja az 
építészeti megoldás. Rengeteg bizonytalanságot 
és ellentmondást szül mindez. Sokszor úgy 
tűnik, hogy a megbízó tanácstalanságát az 
építész helyzetértékelésével kívánja pótolni: 
annak az építésznek a helyzetértékelésével, 
aki jóval kevésbé tájékozott a feladat céljait 
illetően. A jól meghatározott feltételek hiánya 
azután visszaköszön az elbírálás során is. A 
jelenleg bejáratott építészeti tervpályáztatási 
rendszer maga is számos ellentmondástól ter
hes, ami sok esetben kétségessé teszi a 
működés szakmai hatékonyságát is.'

Mivel a pécsi múzeumlétesítés körülmé
nyeinek nyilvános megvitatására nagyon kevés 
lehetőség kínálkozott, ezért az építészeti 
pályázat kiírása tulajdonképpen a programterv 
első, már részleteket is tartalmazó, nyilvános 
dokumentumaként is kezelhető. Ha eltekintünk 
a derékszögű rendszerben szerkesztett múzeumi 
kiállítótér kívánalmától, akkor ebben az anyag
ban művészetpolitikai vagy muzeológiai
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kérdések csak múzeumtechnológiai elvárások 
formájában jelentek meg. Ezekből az informá
ciókból csak következtetni tudunk arra, hogy 
a huszadik század második felének 
múzeumdiskurzusaiban artikulált alternatívák 
között, merre orientálódik az új pécsi múzeum. 
Úgy látszik, az elmélyült befogadást és a 
műveknek semleges hátteret biztosító, modern 
múzeum klasszikus modellje mellett határozta 
el magát a program kidolgozója. Ezt látszanak 
megerősíteni a múzeum fogadótereivel szemben 
megfogalmazott elvárások is, melyek 
mindösszesen 300 négyzetméteren kérték a 
funkcionális szükségletek kielégítését: úgy mint 
előtér, wc, ruhatár, portaszolgálat stb. Nézzük 
meg, vajon mi teljesült a pályamunkákban az 
ilyen kifejtés nélkül megfogalmazott elvárások
ból, és vajon hogyan szolgáltattak támpontokat 
a zsűri döntéséhez! És nézzük meg azt is, hogy 
ilyen előzetes paraméterek mellett a művészeti 
intézmény jellege hogyan jut kifejezésre az 
építészeti megoldásban!

Amennyiben az emlékezés intézménye
sítésének huszadik századi modern hagyo
mányát kielégítő múzeumot kérjük számon az 
elsődíjas munkán, akkor bizonyos szempontból 
megtestesíti az előkészítési folyamat alapján 
elvárható végeredményt. A győztes terv arra 
teszi alkalmassá az új múzeumot, hogy az elit 
műértő kedvére elmerülhessen a kert 
mélységeiben megformált kellemes környezet 
csöndjében. Viszont az építészetileg definiált 
helyzet így csak korlátozott mértékben képes 
a kor kihívásaira reagálni. Például a Nagy Kiál
lítótérrel bővült múzeum kortárs művészeti 
szerepvállalása mindenképpen igényelné a 
városi térhasználat erősítését. A tervezett 
épületegyüttes telepítési képlete mind az 
épített, mind a természeti környezethez 
nagyvonalúan alkalmazkodó viszonyt alakít ki.
Ez a hozzáállás jól szolgálja a városi szövet 
történeti struktúrájának megőrzését. Azonban 
nem képes felsza-badító módon megoldani az 
északi várfalkert közhasználatú feltárását. Ebből 
kifolyólag, a múzeumutca sem tud olyan aktív 
kapcsolatot kialakítani a kerttel, ami a szabad
idő eltöltés új városi terévé és helyszínévé 
tehetné a Káptalan utcát. Pedig sok pályamű 
megmutatta, hogy erre bizony létezik megoldás. 
Az elsődíjas munkáról aligha hihető, amit a 
város egyik marketing célokat szolgáló 
szóróanyaga hirdet: hogy „az új múzeum kul
turális szórakoztató-központtá változtatja a 
Káptalan utcát”. Hozzá kell fűzni, hogy koráb
ban a pályázati kiírás semmilyen formában nem 
fogalmazott meg ilyenfajta elvárásokat.

Másrészről viszont a zsűri döntése kapcsán 
előállott építészeti végeredmény mégis felemás 
módon tükrözi a program szerkesztőinek 
szándékát: Az építész dominanciájú zsűri, a 
lehetséges alternatívák közül mégsem a kiíró 
által szűkszavúan artikulált elvárásoknak leg
jobban megfelelő, racionálisabb építészeti 
egységet képviselő munkát részesítette előny
ben. Döntése mögött elsősorban formális 
városépítészeti szempontokat fedezhetünk fel. 
Csupán a Káptalan utca jelenlegi építészeti 
arculatának és beépítési struktúrájának meg
tartása fogalmazódott meg igazán erős 
elvárásként. Majd a döntés összhangban is 
maradt ezzel az elvárással. A zsűri, talán tak
tikai megfontolások miatt, talán más okból, 
mégis a nagyobb látványosságot biztosító 
megoldást választotta. A győztes munka jó 
ízlésű, attraktív, pavilonszerű együttese a poli
tikai döntéshozók számára könnyebben elfogad
ható megoldást képvisel. Ugyanakkor 
kézzelfoghatóbbnak tűnik az épület karak

teréből felhasználható promóciós lehetőség. 
Azonban funkcionális tartalma tekintetében 
alulmúlja az őt követő munkák némelyikét. 
Alaprajzi elrendezése, és természeti formákat 
idéző, jó arányú épülettömegei a kísérletező 
építészet látszatát keltik első látásra. Majd 
kiderül, hogy tömegképzése kissé öntörvényű. 
Az épületegyüttes funkcionális tagolása sem 
mutat következetes rendszert — nem egy elv, 
vagy egy idea mentén alakul ki. Az építészeti 
nyelvezet felismerhető tartalmi összefüggés 
nélkül kapcsolódik a kortárs építészet azon 
irányaihoz, melyek az éppen aktuális trendek
nek megfelelően polemizálnak az építészet 
klasszikus értékeivel. Formaképzésében is 
inkább ennek a rendszerezetlen hagyománynak 
a felkapott mintakövetése nyilvánul meg. Sok 
átdolgozással képes lehet feladatát ellátni, de 
nem lesz képes a kultúra elit reprezentációs 
igényével kialakított múzeumutca patinás nyu
galmába új életet vinni.

A felemás, vagy nem koherens végeredmény 
okait talán azzal magyarázhatjuk, hogy a kiíró, 
majd a zsűri számos fontos elvárással szemben 
nem foglalt állást. Például, ha a kortárs 
művészeti szerepvállalás jellegéről, majd az 
azzal járó városi térhasználat igényeiről születik 
állásfoglalás, akkor lehetőség nyílik az ilyen 
intézmény városépítészeti feltételeinek 
tisztázására is. Esetlegesen az új múzeum helye 
sem azon a telken kerül kijelölésre. Ha pedig 
egyszer már kijelölésre került a helyszín, akkor 
a pályázati kiírás világosan rögzíthetné elvárá
sait. Többek között kérhetné, hogy a Káptalan 
utca átalakulása szolgálja a kikapcsolódás, a 
városi időtöltés helyszíneinek létrejöttét; vagy 
éppen ellenkezőleg. Az így artikulált elvárások 
esetén talán jóval több szempontot érvényesít
het a zsűri is döntésében. Esetleg nem kellett 
volna megelégednie a városi szövet formai 
elvárásának kielégítésével, és összetettebb 
városi léptékű építészeti problémák is alapjául 
szolgálhattak volna döntésének. Az előzmények 
számos egymásnak ellentmondó tényei mind 
felelőssé tehetők azért, hogy végül a pályázat 
végeredményére rányomja bélyegét a tisztázat
lan célok által elbizonytalanított építészeti 
program. Nem is említve, hogy a felismerhető 
ellentmondások hátterében nehéz tetten érni 
az elmúlt 2 -3  évtized európai múzeumdiskurzu
saiban sokat vitatott intézménylétesítési 
kérdések kapcsán megfogalmazódó válaszokat. 
A kiírás tartalmi programjában vagy a végered
mény bírálati szempontjai között is csupán 
ellentmondásos formában jelennek meg

lényeges, az építészet számára is megkerül
hetetlen muzeológiai, vagy városfejlesztési 
szempontok. Olyan felvetések például, melyek 
tisztáznák a Janus Pannonius Múzeum majdani 
új funkciójához kapcsolódó tevékenység pontos 
jellegét. ■

1 A modern múzeumépület alapmodelljében a kiállítótér 
végletesen idealizált formáját a minden oldalról fehér 
felületekkel határolt homogén tér, a „white cube" 
testesíti meg. Ebben a felállásban az épület igyekszik 
semleges hátteret biztosítani a kiállított műveknek és 
lehetővé tenni a mű elmélyült befogadását. Az ilyen 
múzeum kerüli a mű és tér között létrejövő kapcsolat- 
teremtés lehetőségét. Többek között ezek közé sorolható 
a MOMA New Yorkban, vagy Ludwig Mies van dér Rohe 
Neue Nationalgalerie-je Berlinben.

2 A Luis Mansilla és Emilio Tűnőn által tervezett Kortárs 
Művészetek Múzeuma, vagy más néven MUSAC, a 
kortárs programja szerint projektek és kiállítások kísérleti 
helyszíneként a látogató passzív megfigyelői pozícióinak 
feloldását, a kapcsolatteremtés helyét kívánja szolgálni. 
Az így megfogalmazott intézményi programra reagáló 
építészeti megoldás romboid négyszögek szöveteként 
szerkesztett alaprajzi elrendezést hozott létre (lásd az 
ábrát). A láncolatba szervezett, de egymástól független 
termek csoportjai a kiállítások flexibilis befogadását 
teszik lehetővé, és a folyamatosság felszabadító tereit 
alkotják meg az épületen belül. A múzeum terei semmi
vel nem akarnak többek lenni, mint a kreatív aktivitás 
számára biztosított puszta lehetőség. Az egyszintes, 
gyárat idéző épület fehér beton falai és színes üvegezése 
első pillanatra kifejezésre juttatja az intézmény program
ja által vállalt célokat; és egyből kizárják a reprezentá
ciós modorosság esélyét. Ugyanakkor tökéletesen biz
tosítja az épület esetleges újrahasznosításának esélyét 
is. Kanazavában, a 21. Század Kortárs Művészeti 
Múzeumának építését megelőzően, öt éven keresztül 
folyt a művészeti programtervezés és az építészeti 
megoldás összehangolásának munkája. A 112  méter 
átmérőjű körben szerkesztett épületnek nincs sem eleje 
sem hátulja, bárhonnan szabadon megközelíthető.
A kiállítóterek számos különböző formái közötti választás 
lehetőségét kínálja, és a művészet intézményi nyi
tottságának metaforikus képét hozza létre, (lásd a 
képet!) Hasonlóan kiemelkedő teljesítmény az Aires 
testvérek által tervezet Sines Kulturális Központ 
Portugáliában. Sines-ben az építészeti hagyomány és a 
kortárs kultúra fejlesztésének stratégiai programja szol
gáltatott inspirációt a modern építészeti megoldáshoz, 
amely máris komoly szakmai sikert hozott a kisvárosnak 
és az alkotóknak.

3 Mindezzel elszakadunk az építészet formai és esztétikai 
elvének történeti elemzésétől, és az építészeti alkotó 
munka keretfeltételeit az építés társadalmi 
tevékenységének folyamatától tesszük függővé.

4 Többek között például a bíráló bizottságban helyet 
foglaló zsűrorok -  a jelenlegi hazai gyakorlat szerint -  
kevés ösztönzést kapnak, mind anyagilag, mind pedig pl. 
a kamarai szabályrend szerint arra, hogy a döntésüket 
komoly előkészítő tanulmányok után hozzák meg. 
Minekután, csak nagyon ritkán készülnek olyan előtanul
mányok egy-egy beruházás kapcsán, melyek kielégítően 
mély munkával a szakmai döntnökök kezébe adják a jó 
választáshoz szükséges szempontrendszert, ezért sokkal 
inkább a szakmai tekintély és a rutin érvényesül a 
bizottságokban.
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Nagyvárosi lét
Filharmonikusok vendége volt Mischa

Beszélgetések emlékei, írásos dokumentumok 
közt tallózva — elég ehhez fellapozni az Echo 
korábbi számait —, két, alapjában különböző 
mentalitás, elvárásrendszer rajzolódik ki Pécs 
lehetőségeinek megítélésében.

Az egyik szerelmes kötődéssel talál magának 
szépségeket a város-kínálta létben; minden 
kisszerű részletben a rendkívüliség és egyedi
ség bizonyítékát fedezi fel a maga számára, és

kimondatlanul is valamiféle fogyatékosságnak 
tekinti, ha valaki nem óhajt vele tartani e 
felfedezésekben. Számára a város kulturális 
valósága valamiféle nárcisztikus köldöknézés
ben bontakozik ki: már az egyetemisták köztéri 
üldögélését, a sétatéri borkóstolást-tömegetést, 
a kiülős helyek nyilvánosságában zajló 
táplálkozást is kulturális tettként értékeli.

A másik premisszái messze állnak emezek
től. Nem vágyik „mediterrán hangulatokra”,

véletlenszerű találkozásokra, szórakozásra, 
időtöltésre, rendelkezvén a maga személyes 
kötődéseivel valódi közösségekben: családban, 
barátok között, továbbá különféle szellemi plat
formok széles elvi lehetőségét ide értve vala
mely szakmai közösségtől akár a templomi 
gyülekezetig. Számára a város értékét egysze
rűen a város által hozzáférhetővé tett szellemi 
értékek szabják meg. Bár nem mindegy, hogy 
ezeket az értékeket milyen környezetben érjük 
el: házfalak ornamentikája nem pótolhat 
hiányzó fasorokat, holmi díszburkolat a 
belváros tágasságát, parkos-ligetes jellegét, de 
végül is a városi lét mindig a valamit valamiért 
elvén válik elfogadhatóvá vagy tűrhetetlenné.

Amikor tehát reggelente békés, természet
közeli lakóhelyemet odahagyva behatolok Pécs 
sűrűjébe, hónapok óta nap mint nap félórákat 
veszítve szemlélvén az egyszerre negyven 
helyen rommá túrt város árkainál, barikádjainál 
zajló arcátlan piszmogást, amikor magába szip
pant a Budapestet megszégyenítő közlekedési 
káosz szürke tömege — nos, ilyenkor nehéz fél
retenni a kérdést: van-e itt valami, amiért 
mindezt elviselem, ami eltéríthet a hivatásom 
gyakorlásához vezető legrövidebb útról?!

A Pécs mellett szóló egyik legerősebb érv 
manapság a Pannon Filharmonikusokhoz kap
csolódik, november 30. óta különösen: aznap 
a Pécsi Nemzeti Színházban olyan mértékben 
varázsolt színeket e zenekar a provinciális 
szürkeségbe, hogy azzal — bizonyos időre — 
magasabb kulturális státuszba léptette a várost. 
Felejthetetlen tett ez a koncert önmagában is, 
de még inkább ama folyamat részeként, amely 
tudatos építkezéssel, hallatlan kitartással emeli 
a muzsikusokat mind jobb pozícióba. A mostani 
mérleg: egy kortárs osztrák komponista 
művének hazai bemutatása, Bartók 
Concerfojának nagystílű interpretációja, és egy 
külföldi világnagyság, Mischa Maisky fellép
tetése Sosztakovics I. gordonkaversenyének 
szólistájaként. Kevésbé fajsúlyos műsorele
mekkel körülvéve mindez három hangversenyre 
bontva is jól eladható teljesítmény lett volna — 
a mai kalmárszellem érvényesülése esetén. 
Hamar Zsolt zeneigazgató és Horváth Zsolt 
zenekar-igazgató azonban más pályát álmodtak 
a zenekarnak, tudva, hogy aki nem feszegeti 
szüntelenül lehetőségei határait, az menthe
tetlenül visszacsúszik. Ezen a pályán nincs 
stagnálás, nincs pihenés a babérokon. Itt nem 
lehet elismerésre várni, a fenntartó kegyeit 
keresni, nem elég a lokális befogadó közeg 
szeretetét birtokolni, itt kinek-kinek önmagát 
a legjobbakhoz mérve kell új minőségek birtok
lására törni.

A szerző jelenlétében lezajlott bemutató, 
Thomas Dániel Schlee „Sinfonia tascabile" című 
háromtételes műve kedves, fogyasztható, a 
címhez méltóan könnyed és olaszos emlékeket 
idéző zenéjével idillikus, pasztorális hangulatba 
ringatta a közönséget. Profikhoz méltó döntés

A Pannon Maisky
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Z E N É R Ő L

GÖNCZY LÁSZLÓ

Kodály és Pécs -
Kodály és 

Magyarország

volt éppen ezt a művet játszani Sosztakovics 
csellóversenye előtt. A néhány perccel később 
pódiumra lépett Mischa Maisky játékának 
berobbanó lendülete így valami elképesztő 
hangváltást, kontrasztot hozott. S bár diákko
rom óta nagy koncertélmények fűznek e műhöz, 
soha nem hallottam még — meglehet, nem is 
hallom többé — ilyen kongeniális tolmácsolás
ban a nyitótétel eszelős ritmusainak vadságát, 
a lassú lírájának ezerféle magány-hangját, a 
kadencia sokrétűségét, a finálé formálásának 
akarnokságát, irracionalitását. A plakátokról 
ránk tekintő Maisky külsejének extravaganciája 
napjaink trendi sztárjaira asszociáltatna, de ez 
óriási melléfogás: az ő pódium-jelenléte mentes 
bármiféle üzleties hatásvadászattól. 
Cseltóhangjának modulatív képessége, 
dinamikájának végletessége lehengerlő.
Ahogyan hangszerét a zenekari csellistákénál 
vagy 20 fokkal döntöttebb síkban tartva, 
elképesztő technikai és hangképzési 
hatékonysággal muzsikál, az magában is 
élmény. De a kifejezőerő, amit ezzel a 
hatékonysággal birtokol!... A lélek gazdagsága, 
amely a hang szépsége mögött áll!... És micso
da távlatokat nyitott ráadásként Csajkovszkij 
Anyeginjének Lenszkij-áriájával: a végtelen 
szenvedély és a feltétel nélküli odaadás minden 
konkrét helyzeten túlmutató távlatait!

Miután a Hamar Zsolt vezényelte zenekar 
méltónak bizonyult egy ilyen nagyságrendű 
szólista kíséretére, hátra volt még a zenekari 
kultúra mesterdarabja, Bartók Concertója. És 
bár még egy pillanattal a kezdő ütemek előtt is 
Maisky játékának emlékképei jártak a fejemben, 
nyilvánvalóvá lett, hogy a folytatás nem csorbít
ja ennek az estének a rangját. Az interpretáció 
összeszedettsége, kidolgozottsága, a lassú 
zenei rétegek elmélyültsége, a scherzando- 
karakterek játékossága és a pompás-dekoratív 
szélső tételek lendülete mindenestől dicső
ségére vált karmesternek és zenekarának.

Ha a város vezetésében és kulturális poszt
jain mindenki zenészeinkhez hasonlóan tenné 
a dolgát, Pécs végül még méltóvá is válhatna 
2010 lehetőségéhez. Ők is hallották, felmérik, 
értik mindazt, ami a zenekar háza táján 
történik? ■

mm

Pécsett október első hetében ért tetőpontjára 
a Kodály-emlékév programja. Elsején a Kodály- 
maraton mozgatta meg a város iskoláit és 
zenei együtteseit: kórusokat, sőt a Nemzeti 
Színházban adott koncertje révén a Pannon 
Filharmonikusokat is. És ugyanezen a héten, 
október 6-án ismét pódiumra lépett a zenekar: 
ezúttal az egyetem Szigeti úti aulájában, hogy 
Hamar Zsolt vezényletével teljes Kodály-prog- 
rammal adózzon a zeneszerző emlékének. 
Akárcsak a Bartók-emlékdíj átadásakor, most 
is ünnepség előzte meg magát a koncertet. 
Ahogy akkor sem voltam, most sem vagyok 
biztos a forgatókönyv optimális voltában: a 
zenekar bevonult, elhelyezkedett, majd bő fél 
órán át passzív szemlélője volt a pódium 
előterében zajló ceremóniának. A zenészeknek 
a hosszas ücsörgés után kellett elkezdeniük 
tulajdonképpeni feladatuk végrehajtását, a 
közönség pedig — amely hangversenyre 
érkezett, és nem sok fogalma lehetett az 
ünnepség dimenzióiról — türelmesen, de idő
vel mindinkább fészkelődve várta a zene 
megszólalását, miként valamely fogadáson a 
mélán melegedő pezsgőt szorongató vendégek 
az ünnepi beszédek végét, a felszabadító 
koccintást.

Pedig amit hallhatott az ünnepség perceiben, 
az mindenképp méltó a figyelemre: a díjazot
tak taudációi (lásd erről készítőjük és helyszíni 
felolvasójuk külön írását!) rávilágítanak Kodály 
és Pécs sokszálú, mondhatni bensőséges és 
tartalmas kapcsolatára, a háború után átmeneti 
menedékre itt lelt zeneszerző magvetésének 
máig ható következményeire.

Az est zenei produkciói méltóképpen 
illeszkedtek ebbe a hagyományba. A legkevés
bé átütőnek a nyitó műsorszámot, a Fölszállott 
a páva -  változatok magyar népdalra interpretá
cióját éreztem: színes volt, kulturált, de a vari
ációk hosszú sorában jólesett volna egy még 
tágasabb, katartikus hatásig felnőni képes 
dinamikai és csúcspontépítkezés. A Galántai 
táncok nem vet fel ilyen megfontolásokat. E 
mű anekdotikus hangja, sziporkázó virtuozitása 
olyan terepet nyújt a zenekar számára, ame
lyen mindig képes legvonzóbb oldaláról meg
mutatkozni. Bár ez az előadás spirituális 
értelemben nem vetekedett azzal a veretes, 
különösen ihletett megszólaltatással, amit az 
új néven először pódiumra lépő együttes 2004 
januárjában produkált színházi gálakoncertjén, 
a most hallottak azért büszkén vállalhatóak 
voltak, akár az azóta elért technikai fejlődés 
bizonyítékaként is.

A koncert betetőzése egyértelműen a 
Budavári Te Deum interpretációja volt a Tillai 
Aurél vezette kibővített Pécsi Kamarakórussa\, 
valamint két Kertész Attila vezette kórussal: 
a szintén kibővített Bartók Béla Leánykarral és 
Mecsek Kórussal, valamint kiváló magánéne
kesekkel: Váradi Marianna!, Megyesi Schwartz 
Lúciával, Alessandro Codeluppival és Kovács 
Istvánnal. Hamar irányításával a szólistáktól 
a kórustagokon át a zenekari művészekig min
denki rátalált a maga adekvát helyére a zene 
folyamatában. Lendületes, összefogott, a kellő 
pátoszt sem nélkülöző, ugyanakkor a hatás
vadászat kísértésének minden pillanatban 
ellenálló tolmácsolásban szólalt meg Kodály 
kristálytiszta szerkezetű, roppant meggyőző 
erőt sugárzó alkotása.

Meggyőző erő — mondom, és igyekszem 
legalább egy-egy hangverseny idején nem gon
dolni a realitásokra, amit „Kodály országában” 
a zenére süketek, a humán értékek iránt 
érzéketlenek határoznak meg már jó ideje. 
Fülembe csengenek a Kovács Attila készítette 
hangmontázs aznap este hallott üzenetei; 
ezeket reményeim szerint a jelenlévők soka
sága értékelte, értelmezte a koncert 
nyitányaként, s talán magával vitte a ruhatáron 
túli világba is.

------- ►
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Kodály Zoltánná Péczely Sarolta és Kertész Lajos zongoraművész 1998-ban, 
a Kodály Gimnázium jubileumának vendégeiként fogalmazták meg gondo
lataikat ekképpen:

„Azt gondolom, hogy Kodály a művével, a zenei életművével és egyéb 
életművével természetesen mindenütt jelen van, de nemcsak 
Magyarországon, hanem a világban is. És ebben Pécsnek kitüntetett szerep 
jutott mindig is. Ez nagyon sok ember megszállott és áldozatos munkájának 
az eredménye.”

„Kodálynak volt egy százéves terve, ő arról álmodott, hogy teremt egy 
zenei országot, egy éneklő Magyarországot. Ebben az irányban nagy tempó
val el is indult az ország kultúrája, és aztán Kodálynak a halála után 
bekövetkezett egy óriási törés, elsősorban az elmúlt évtizedek szűklátókörű, 
rosszindulatú és nyugodtan merem mondani, magyarellenes kultúrpolitikája 
miatt. Szeretném hangsúlyozni, hogy akik úgy látják, Kodály nem egyetemes, 
hanem sokkal inkább magyar, azok nagyon tévednek. Meggyőződésem, hogy 
mennél nemzetibb egy művészet, annál egyetemesebb. Erre rengeteg példát 
lehetne fölsorolni az irodalomból, a zenéből, és Kodály éppen ettől 
egyetemes, mert ma már mindenütt éneklik a műveit. Ez azt mutatja, hogy az 
egyetemes emberi, mindenki számára aktuális mondanivaló érvényesül az ő 
művészetében, amelyet a Fokföldön éppúgy föl tudnak fogni, és a szívükbe 
tudnak zárni, mint itt a Duna-Tisza táján.”

Hogy zeneszerzői életművével jelen van Kodály a világban, az nem lehet 
vita tárgya. Ellenőrizhetők művei játszottságának adatai, amelyek nyomán 
semmi szükség további véleményezésre, a tények magukért beszélnek. Annál 
nehezebb kérdés, hogy életműve általa fontosabbnak tartott részével: nevelői 
koncepciójával, tervével mihez kezdett az utókor. Nem muszáj egyetérteni 
Kertész Lajos karakán módon megfogalmazott gondolatmenetének minden 
részletével ahhoz, hogy ezt belássuk.

Milyen kényelmes is pár napra, esetleg egy egész évre szóló nyüzsgéssel, 
csinnadrattával bizonygatnunk magunk előtt, hogy mennyire komolyan 
vesszük Kodály tanítását, hogy lám, hányán megmozdulnak országszerte az 
ő ünneplésére! És közben csak az ünneprontók óvatosságával jegyezheti meg 
bárki, hogy akik lerázni, ignorálni kívánják ezt a szellemi hagyatékot, azoknak 
— szokás szerint — sikerült kifogniuk a szelet a Kodály gondolatait képvisel
ni hivatottak vitorlájából. Nyüzsögjetek csak, ünnepeljetek! — hogy miről 
szóljon az iskola, hogy mi motiválja a tömeget, hogy mi legyen a kultúra 
fogalmának valódi tartalma, azt úgyis mi szabjuk meg, ünnep előtt és ünnep 
után egyaránt! És itt kénytelen vagyok szembe helyezkedni az általam 
messzemenőkig tisztelt Kertész Lajossal, minthogy a helyzet sokkal-sokkal 
reménytelenebb, mint ahogy ő — hazai nemzetietlenséget tételezve — leírja. 
Hogy elsöprő többségében hitvány és tehetségtelen a magyar politikai osz
tály, hogy ez a hitványság és tehetségtelenség mérhetetlen károkat okoz sok 
évtizede valamennyiünknek, s hogy az ostobán elherdált és ravaszul ellop
kodott százmilliárdoknál is nagyobb bajt jelent a kulturális és morális lezüt- 
lés, a söpredék-mentalitás uralomra jutása, — mindez csak marginális tényező 
a globális tendenciák árnyékában. Amikor Csányi Vilmos, a humánetológus 
egyetemi tankönyvben értekezik a megapopuláció gyermekeltenességéről, 
amikor Vekerdy Tamás pszichológiai nézőpontból ecseteli a mai iskolarend
szer egészségkárosító hatásait, amikor Hámori József agykutatóként kárhoz
tatja a modern pedagógia kognitív egyoldalúságát, bizony távolról sem csak 
magyar tapasztalatokból indul ki. Dolinszky Miklós 1993-ban kifejtett gondo
lata kívánkozik ide: szerinte utópia Kodály koncepciója, éspedig azért, mert 
egy olyan intézményrendszerre bízta a személyiség kiteljesítésének, a világ 
átszellemítésének küldetését, amelytől a modern hatalmi gépezet éppen „a 
tömegtársadalomba való beilleszkedéshez szükséges középszerűség” kiter
melését várja. Ha ezt belátjuk, többé nem csodálkozunk a Kodály halála óta 
ismétlődő óraszámcsökkentéseken, a pedagógiai kontraszelekción — amely 
miatt még több hálával gondolunk a Pécsett most díjazottakhoz hasonló 
autonóm, nagyhatású tanáregyéniségekre! —, a szemünk sem rebben arra 
gondolva, ahogyan hathatós szakmai közreműködéssel sikerült Kodály-mód- 
szerré degradálni a nemzetnevelő koncepciót, és természetesnek vesszük 
azt a képmutatást is, amivel a rég elárult, perifériára száműzött és éltető 
közegétől megfosztott elgondolást működőnek hazudjuk magunk, egymás 
és az egész világ előtt.

Ha akadnak még valamelyes morális tartalékaink, ha gondolkodóként 
képesek vagyunk egyáltalán inspirációt meríteni a Tóth Ferencek, Ivasivka 
Mátyások — és mögöttük végső soron Kodály, Bartók — példájából, akkor 
végéhez közeledvén e szerfölött ünnepi, szándékai szerint persze önnön 
zenei nagyságunkat (is) ünneplő évet arra kellene használnunk, hogy elru
gaszkodjunk a szómágia és handabandázás Kodályhoz méltatlan gyakor
latától, hogy első lépésként megtanuljunk legalább őszintén számot vetni a 
(zenei) nevelés adott lehetőségeivel. Hogy aztán képesek leszünk-e második 
lépésre, megtaláljuk-e mindazokat — az emberi személyiség működésével, 
fejlődésével, igényeivel hivatásszerűen foglalkozókat —, akik a maguk 
tudását hozzátehetik a zenét művelők emberségről, kultúráról alkotott kon
cepciójához, az nem a ma aktualitása, ahogyan az sem, hogy a fogyasztótár
sadalmi modell közelgő csődje utáni káoszból kinőhet-e majd valami ember- 
szabású képlet. Kodályon mindenesetre nem fog múlni! ■

KOVÁCS ATTILA

Kodály-
emlékdíjasok

— Pécs városa
— Agócsy László Zeneiskola

Az első muzsikus, akinek jóvoltából Kodály-mű megszólalt nyil
vános keretek között Pécsett, a zeneszerző-zongoraművész har
costárs Bartók Béla volt, aki 1923. október 30-i a Hotel Pannónia 
(ma Palatínus) nagytermében megtartott egyetlen pécsi hang
versenyén Kodály Op. 3-as Zongoramuzsikájának részleteit 
játszotta.

Kodály Zoltán kórusműveinek pécsi bemutatását a kodályi gon
dolat egyik kimagasló apostola, az 1926-ban, 20 évesen Szegedről 
Pécsre került kántor-karnagy, Agócsy László kezdte el, aki kántori 
állása mellett a Polgári Fiúiskolában is tanított, s épp velük mutat
ta be Pécsett az első Kodály-gyermekkarokat, nem sokkal 
megszületésük után. 1931-ben az öt tantum ergo, a Süket sógor és 
a Lengyel László, majd 1932-ben az Isten kovácsa és a Villő szólalt 
meg Agócsy László betanításában, aki később a Szakiskolai 
Leánykar élén is emlékezetes Kodály-bemutatókat vezényelt. 
Érdekesség, hogy az 1932-es bemutatókon, mint a polgárista 
kórus tagja már részt vett a későbbi kiváló karnagy, az idén 
december 9-én 90. születésnapját ünneplő Antal György is.

A legtöbb pécsi Kodály-bemutató egyébként épp Antal György 
nevéhez fűződik, aki 1940-től tizenhat Kodály-művet szólaltatott 
meg elsőként, közte egy európai bemutatót is vezényelt, a Laudes 
organiét, 1967-ben. őt követi Agócsy László, aki 1931 és 1962 
között tizenöt Kodály kórusművet mutatott be Pécsett, köztük a 
neki ajánlott Az éneklő ifjúsághoz címűt ősbemutatóként. Tillai 
Aurél nevéhez 1963-tól tizenegy pécsi bemutató kapcsolódik — 
közte az Öregek és Liszt Ferenchez 1963-ban Kodály jelenlétében 
—, míg Ivasivka Mátyás 1967 és ’86 között nyolc pécsi bemutatót 
tartott, közte két ősbemutatót: a Mohácsét és a Hét japán bicini- 
umét. összegészében pedig több mint félszáz karnagy, karmester, 
hangszeres szólista és ezernél is több énekkari és zenekari 
muzsikus, énekes szólista, színész működött közre Kodály Zoltán 
műveinek első pécsi megszólaltatásaiban.

Szóljunk ezek közül néhány jelentősebb pécsi Kodály-előadás- 
ról. A Háry János daljátékot 1944. április 25-én mutatta be a Pécsi 
Nemzeti Színház társulata Székely György rendezésében,
Szathmáry Endre vezényletével.

Az 1953. január 12-i Psalmus Hungaricus előadást — a 
Szakiskolai Vegyeskart vezénylő Antal György alapos előkészítő 
munkája nyomán — az azóta világhírű karmesterré lett,
Ausztriában élő, idén 81 éves Melles Károly vezényelte, a 
tenorszólista Rösler Endre volt. Az ő örökét 1957 és ’68 között 
Réti józsef vette át, aki több alkalommal is szólistája volt az Antal 
György vezényelte Liszt Kórus Psalmus és Budavári Te Deum 
előadásainak. Ugyancsak 1953-ban hangzott fel először a teljes 
Háry-szvit, a később világhírű karmesterré lett RozsnyaiZoltán 
vezényletével az akkori Pécsi Szimfonikus Zenekarral. A 
Székelyfonót 1954-ben dr. Péczely László és Vági Istvánná ren
dezésében, Hegyi József vezényletével a Pedagógiai Főiskola ének
és zenekara mutatta be, kiváló pécsi szólisták közreműködésével. 
Ugyanabban az évben a Ferencsik János vezényelte MÁV-zenekar 
mutatta be a Fölszállott a pávát. 1957-ben a később operatagoza
tot alapító Paulusz Elemér mutatta be a Galántai táncokat. 1963-
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bán — 2 évvel a Fricsay Ferenc vezényelte sváj
ci ősbemutató után — Antal György vezényelte 
a Mester jelenlétében Kodály Szimfóniajának 
pécsi bemutatóját, melyet a pécsi egyetem 
fennállásának 600 éves jubileumán is megis
mételt a Pécsi Filharmonikusokkal. Mivel Tillai 
Aurél két legjelentősebb bemutatóját és az 
Antal György vezényelte Laudes organi bemu
tatót már említettük, Ivasivka Mátyásé Írói pedig 
még külön is megemlékezünk, hadd szóljunk 
röviden az idősebb, nagy generációt követő, 
fiatalabb kóruskamagy nemzedékről is röviden.

A két, még ma is aktív rangidős karnagy, 
Tillai Aurél, illetve Ivasivka Mátyás után 
elsőként Kertész Attilát kell kiemelni, aki az 
általa életre hívott Bartók Béla Leánykánk és a 
Kodály Zoltán Gimnázium Ifjúsági Vegyeskarával 
évtizedek óta Kodály-műveivel arat hazai és 
nemzetközi versenysikereket, a vegyeskarral 
2000-ben a Kodály-kórusverseny nagydíját is 
megnyerték — felnőtt kórusokat is megelőzve 
—, míg 2006-ban az általa 2001 óta vezetett 
Mecsek Kórus női karával a Kodáty-verseny női 
kari győztesei lettek. CD-iken is — Bartók 
művei mellett — Kodály alkotásai foglalják el a 
meghatározó helyet. Kertész Attila mellett Nagy 
Ernőről és dr. Szabó Szabolcsról az alapreper
toár mellett mint az egyházzenei Kodály-művek 
terén jelentős karnagyokról kell megem
lékeznünk, akik kórusaikkal — Nagy Ernő 
korábban a Széchenyi Gimnázium és a Mecsek 
Kórus, ma pedig a Nagy Lajos Gimnázium 
Laudate Vegyeskarával, dr. Szabó Szabolcs 
pedig a Komlói Pedagógus Kamarakórussal és 
a Leőwey Gimnázium együtteseivel — számos 
emlékezetes hangversenyt adtak. Nagy Ernő a 
Laudate Kórussal 2006-ban a Kodály-verseny 
ifjúsági kari győztese volt, ami nem zene- 
tagozatos iskolákat megelőzve kisebb szenzá
ciónak számított. Emellett Kertész Attilával 
együtt 2007-ben Szőnyi Erzsébet elnökletével 
újjáalakult Magyar Kodály Társaság elnökségi 
tagja is. (Korábban Antal György és Tillai Aurél 
volt elnökségi tag.) Dr. Szabó Szabolcs egyik 
emlékezetes Kodály-vezénytése pedig az volt, 
amikor 2001. november 16-án a pécsi világörök- 
ségi cím átadásakor a megbetegedett Tillai 
Aurél helyett — mint a rendezvényre érkező 
önkéntes énekes — beugrással kellett 
elvezényelnie Kodály Liszt Ferenchez című 
hatalmas Vörösmarty-óda megzenésítését.

Lakner Tamás az általa 1980 óta vezetett 
Bartók Béla Férfikarral épp Kodály Zoltán kórus
műveinek új felfogású megszólaltatása révén 
érte el azt a szakmai fejlődést, mellyel Európa, 
sőt a vitág férfikari mozgalmának élvonalába 
kerültek. Versenysikereiket, melyek közül a 
2006-os kínai kórusolimpiai győzelem és az 
ugyanazon évben rendezett Kodály-verseny 
nagydíja a legjelentősebb, szintén a Kodály- 
művek rendkívül ihletett, átélt előadásának 
köszönhetik, mellyel a nemzetközi férfikaroknak 
is követendő példát adtak. Ugyanezt segítik az 
általuk 1993-ban életre hívott Európai 
Bordalfesztiválokkal, melyeken több tízezer 
ember ismerkedett meg Bartók és Kodály kórus
művészetével, volt olyan alkalom, amikor a 
Széchenyi téren ötezren hallgatták férfikaraikat.

Az általános iskolai karnagyok közül 
feltétlen ki kell emelni Kunváriné Okos Ilonát, 
a Mátyás Király utcai és Tillainé Merácz Ágnest, 
a Testvérvárosok Terei ének-zene tagozatos 
iskolák kórusainak vezetőit, akik együtteseikkel 
hazai és nemzetközi szerepléseik, versenysike
reik alkalmával is elsősorban Kodály-interpretá- 
ciójukkal arattak osztatlan sikert és elismerést, 
elősegítve a Kodály-módszer németországi, 
illetve dániai terjedését is.

Z E N É R Ő L

Kodály művei és művészete kapcsán nem 
szabad megfeledkeznünk a pécsi bemutatókat 
is teljesítő Pécsi Filharmonikus Zenekar jogutód 
együttesei, a Pécsi Szimfonikus Zenekar, illetve 
a mai Pannon Filharmonikusok tevékenységéről 
sem. Nicolás Pasquet a Galántai táncokat 
vezényelte a Mestertől, míg Howard Williams 
egy felejthetetlen Fölszállott a pávát és Háry 
szvitet dirigált. Hamar Zsolthoz leginkább 
a Galántai táncok előadásai kapcsolódnak, 
a Pannon Filharmonikusok zeneigazgató 
karmestere ugyanis „az elmúlt évtizedben a 
legtöbb Galántai táncok előadást vezénylő 
karmestere” cím esélyese lenne, miként kétszer 
is elvezényelte a fiatalkori Nyári estét is. De 
nevéhez főződik a 2001-es világörökségi cím 
átadási ünnepség november 16-i Pécsi Bazilikái 
hangversenyén a Budavári Te Deum pécsi 
énekesekkel történt előadása. 2002. szeptem
ber í-jén, Pécs város napján pedig egy Háry- 
keresztmetszetet vezényelt a Park moziban, 
Bukszár Mártával és Kuncz Lászlóval, aki maga 
is sok Kodály-dalt szólaltatott meg dalestjein. 
Feltétlen meg kell emlékezni Király Csaba orgo
naművész 1998-as Psalmus Hungaricus átül
tetéséről, amikor is a halhatatlan Kodály-mű 
zenekari szólamát tette át orgonára és egy 
felejthetetlen Piusz templombeli koncerten 
Molnár Andrással és a Tillai Aurél vezette Pécsi 
Kamarakórussal világszínvonalú produkcióban 
szólaltatták meg, de emlékezetes volt Tillai 
Aurél vegyeskari átültetésében a Pünkösdölő és 
Szabó Ferenc fúvószenekari átiratában a Háry- 
szvit.

Úgy vélem, a felsoroltak alapján Pécs 
városa feltétlen megérdemli, hogy a Magyar 
Művészetért Díj Kuratóriuma által odaítélt 
Kodály Zoltán-emlékdíj egyik kitüntetettje 
legyen. S hogy méltón tisztelegjünk Kodály 
Zoltán szellemisége előtt, a díjat a város mellett 
a pécsi Kodály-kultuszt és zenepedagógiai 
metódust elindító Agócsy László nevét viselő 
zeneiskola megosztva kapja. A díj átvevői ezért 
— a várost képviselő Póla józsef főosztály- 
vezető mellett -  az Agócsy László Zeneiskola 
küldöttjeiként Csótityné Orcsik Judit igazgató és 
az egyik alapító, Dobos Lászlóné karnagy.

Tóth Ferenc

A Kodály Zoltán-emlékdíj másik kitüntetettje 
Tóth Ferenc Liszt-díjas komlói karnagy, aki 
korábbi pódiumszereplései mellett mint Kodály 
Zoltán nevelési elveinek egyik leginkább példa
adó baranyai képviselője érdemelte ki a ma
gyar zenésztársadalom elismerését. A 
nemzetközi zenei életben is elismert kiváló 
növendékek — Gyöngyössy Zoltán fuvola-,
Király Csaba zongoraművész, vagy Sárkány 
Kázmér operaénekes — mellett tanítványok

ezreit nevelte a kodályi elvek alapján humaniz
musra és a zene szeretetére, elkötelezett és 
mély alázattal való szolgálatára. Elévülhetetlen 
érdemei vannak a komlói zeneiskola 
alapításában, valamint a később Kodály 
Zoltánról elnevezett általános iskola a Mester 
segítségével életre hívott ének-zene tagozatá
nak megszervezésében és nemzetközileg elis
mert magas színvonalra emelésében. Az iskola 
kórusának első országos sikerei révén sikerült 
elérnie, hogy 1961-ben Kodály Zoltán — 
elsőként a baranyai muzsikusok közül — neki 
és együttesének művet írt és ajánlott, a 
Harasztosi legénynek című gyermekkart. Tóth 
Ferenc idén épp fél évszázada tanít Komlón, 
ahol iskolájában és azon kívül is a kodályi 
pedagógia és kórusmuzsika legkiválóbb helyi 
képviselőjének, szinte szimbólumának tekintik, 
aki immár több mint 3 és fél évtizede életre 
hívta a Kodály Zoltán nevét viselő Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivált, mely Komló egyik leg
fontosabb nemzetközi ismertségét jelenti.

Ivasivka Mátyás

Ivasivka Mátyás karnagy és zenetanár, a pécsi 
kórusmozgalomnak a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjével kitüntetett kiemelkedő alakja 
Agócsy László és Antal György tanítványaként 
már ifjúkorában a kodályi zenepedagógia lelkes 
híve lett, akit tanári pályakezdése első szín
helyén, Zalaegerszegen lényegében épp a kodá
lyi elvek hajlíthatatlan képviselete miatt próbál
tak meg eltávolítani a pályáról. Kodály szemé
lyes kiállásának köszönhetően új lehetőséget 
kapva épp fél évszázada kezdte pécsi tanári 
tevékenységét a Nagy Lajos és ajanus 
Pannonius Gimnáziumokban. Utóbbiban 1963- 
ban Kodály segítségével és támogatásával 
megalapította az iskola zenei tagozatát, mely 
ma a Kodály Zoltán Gimnáziumban, Kertész 
Attila vezetésével működik. 1965-ben a 
Keszthelyi Helikonon a Nagy Lajos és a Janus 
Gimnáziumok egyesített kórusaival ő mutatta be 
Kodály Zoltán utolsó nagy a cappella vegyeskari 
művét, a Kisfaludy Károly versére komponált 
Mohácsot, mely a keszthelyi hivatalos bemu
tatók előtt Pécsett is felhangzott, egyik alka
lommal a Mester jelenlétében, aki akkor is és 
az ősbemutató után is elismerőleg szólt a pécsi 
diákok teljesítményéről. Ivasivka Mátyás Kodály 
személyes engedélyével 1964-ben női kari vál
tozatban szólaltatta meg A franciaországi vál
tozásokra című Kodály-férfikart a Janus Gimnázi
um leánykarával, majd 1983-ban ugyanezen 
engedélyre építve a Nemzeti dalt a Janus 
Pannonius Női karral. Ugyancsak velük mutatta 
be az 1985-ben általa Kodály utolsó megjelent 
gyűjteményéből, 77 kétszólamú énekgyakorlat
ból válogatott és eredeti szöveggel ellátott 
Hét japán bicíniumot. Ivasivka Mátyás Kodáty 
mellett a 60-as években a világ akkori legna
gyobb zeneszerzőivel, Sztravinszkijjal,
Brittennel, Orffal, Hindemith-tel, Sosztakovics- 
csal, Hacsaturjannal állt személyes levelezés
ben, melynek eredményeként legtöbbjük 
műveinek számos magyarországi és pécsi 
bemutatóját vezényelte, a Cári Orfftól kapott 
hangszerekkel pedig megalapította az ország 
első Orff-zenekarát. Számos magyar komponista 
— köztük több pécsi — kórusművének bemu
tatóját vezényelte. Karnagyként, tanítványai 
közül kiemelkedik Kováts Kolos, a világhírű 
basszista, akit a Széchenyi Gimnáziumból hívott 
át a Nagy Lajos Gimnázium Kórusába szólistá
nak. 1995 és 2003 között az egykori tanára, 
Agócsy László nevét viselő zeneiskola igazgató
ja volt. ■
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Szenespincéből a
20 éves a Kispál és a Borz —  Interjú Lovasi Andrással

Az országos sikerek dacára máig megőriz

te pécsi kötődését a Kispál és a Borz zene

kar. Munkásságukat 12 album, 6 maxi-CD, 

és egy remix-lemez őrzi. A két évtized leg

jobb pillanatait most dupla korongon idéz

ték fel, december 28-án pedig a Pécsi 

Sportcsarnokban tartják 20 éves jubileumi 

koncertjüket, a régi társakat és vendégeket 

is bevonva. Ez az a zenekar, amelyik egy 

szenespincéből indulva el tudott jutni a 

csúcsra, az egyik legnépszerűbb hazai 

koncertformációvá válva. Az imázsformá- 

lásban is meghatározó szerepet betöltő 

frontember, énekes, basszusgitáros, költő, 

filmszínész, gondolkodó, lemezkiadó, stb., 

Lovasi András generációjának emblemati- 

kus alakja. 2001-ben jelent meg a Bandi a 

hegyről szólólemeze, 2004 végén régi kis- 

pálos társakkal alakította meg Kiscsillag 

nevű hobbizenekarát. Szerepelt Grun- 

walsky Ferenc, jancsó Miklós és Tímár Pé

ter filmjeiben, Pálos György Pécsett forga

tott Sztornójában pedig a főszerepet kap

ta. Több színházi produkciót is létrehoztak 

Hajdú András képző- és videomüvész, ren

dező közreműködésével a PNSZ Kamarájá

ban, a Pécsi Kisszínházban, a Nevelési 

Központban, az Ifjúsági Házban és Buda

pesten a Trafóban. Több szakmai és állami 

elismerés mellett 2004-ben társaival meg

kapta Pécs Város Művészeti Díját is.

Az ECHO hasábjain rendszeresen értékel

tük teljesítményüket Vajon mi lehet sike

reik titka, hogy most már sokaknak ők a 

mintaadók, a példaképek. Az új szemlélet 

az a fajta zene, ami a mai napig nem 

kap(hat)ott elég teret Magyarországon, 

meg a kitartó, szívós munka?

Lovasi András: Benne van, hogy viszonylag 
elszántan, kitartóan, nagy akarással vagy 
inkább lelkesedéssel — mert az akarás sokszor, 
ugye, nyögést szül... (nevet) — csináljuk a mai 
napig. Tényleg olyan karriertörténet a miénk, 
ami előtte a hazai poptörténetben elég ritkán 
fordult elő: egy vidéki zenekar vidéken marad
va, az identitását nem feladva jut el országos 
ismertségig. Erre mindenképpen büszkék 
vagyunk. Ahogy a következetességünkre is: a 
könnyű vagy gyors, avagy hangosabb sikerért, 
akár a több pénzért sem választottunk másik 
utat, pedig adódtak volna lehetőségek. Lehet, 
hogy gazdagabbak lennénk, viszont biztos, 
hogy nehezebben néznénk bele a tükörbe. Bár 
nem mindig voltunk biztosak elhatározá
sainkban, ilyenkor az ember inkább a szívére, 
vagy a belső tartására hagyatkozik, de ma úgy 
tűnik, hogy jó döntéseket hoztunk.

— A művészkörnyezet hatása is fontos 
lehet, hisz a JPTE rajz tanszékére jártál (amit 
nem fejeztél be), ismereteid képzőművészekkel 
közös produkciókban is hasznosítottad.

— Művészettel foglalkozni minden területen 
izgalmas. Léteznek komolyabb, vagy kevésbé 
ilyen művészeti ágak, kevésbé elismert 
területek, vagy amelyeket a társadalom esetleg 
giccsnek titulál. És vannak a komoly és kevésbé 
komoly művészek. Magyarországon ez nyilván 
az elmúlt negyven év következménye is. De 
talán a mi generációnk már nem gondolkodik 
ilyen kategóriákban. Mindenféle besorolás arra 
való, hogy a közönséget valamilyen módon 
útbaigazítsa, hogy sejtsék, mire számíthatnak 
egy előadáson. A legfontosabb, hogy ezeket a 
kategóriákat, vagy korlátokat állandóan át kell 
hágni, ide-oda át kell járni bennük. Ha a kon
certpódiumról átviszed filmre vagy színházi 
előadásba a szövegeidet, akár a zenédet, vagy 
akár mind a kettőt, azaz a dalokat, akkor az 
egy egészen új közeg. S ha ebben az új közeg
ben is megállják helyüket és működnek, az egy
fajta próbatétele a daloknak. Másrészt az 
egyetem képzőművész-tanár hallgatójaként 
értek hatások. Amellett, hogy elég sok 
ismerősöm tanít ma már ott, illetve vált neves 
képzőművésszé, ugye mi ebben a közegben 
éltünk, próbáltunk. Mindig összedugtuk a fejün
ket, hogy kitaláljunk, összehozzunk valamit. Pl. 
az Anna utcában az akkori Pécsi Kisszínházban 
kaptunk először helyet, időt, próbatermet, hogy 
valamelyik ötletünket megvalósítsuk.

— Arra már elég kevesen emlékeznek, pon
tosan mikortól is számítható a Kispál és a Borz 
indulása?

— 1987. december 10-én volt az első kon
certünk az egyetemi Szenes Klubban. Nagyon 
szerették az emberek, kétszer is le kellett ját
szanunk a programot, mert a repertoárunk 
meglehetősen szűkösnek bizonyult. Aztán 1988-

ban a 2 -3  koncertünk mellett épp ezért dalírás
sal foglalatoskodtunk, hogy legalább egy órányi 
műsorunk legyen, mert feldolgozásokat nem 
igazán akartunk előadni, bár azért játszottunk. 
Aztán egy helyben toporogtunk, s az Ózdi 
Rezső (az első basszusgitáros) akkor szállt ki 
először a zenekarból, utána még néhányszor 
vissza- és kiszállt. 1989 elején váltunk hirtelen 
trióvá. A rendszerváltással kinyílt egy csomó 
lehetőség, amellett hogy újra dalokat írtunk. 
Lökést adott a zenekarnak, hogy elkezdtem 
basszusozni, mert jobban bele tudtam szólni 
a zenei struktúrákba stb... Az is segített, hogy 
megszűnt az ORI-vizsgakényszer. Addig minden
féle kategóriák léteztek, a színpadi 
művészeknek erről papírt kellett szerezni. 
Nekünk ilyen természetesen nem volt. Talán a 
Kispál rendelkezett ilyesmivel, lehet hogy OSZK 
vizsgával. Tehát nem kellett már engedély, így 
felléphettünk egyetemi klubokban, művelődési 
házakban. Ezeken a helyeken az addig viszony
lag elnyomott népművelők azt mondták: na 
most végre azt csinálhatom, amit akarok, 
szervezek a fiataloknak koncerteket. 1989-ben
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csúcsra...
hirtelen legalább 40-50 koncertünk lett, azt 
vettem észre, hogy minden hétvégén játszunk. 
Sokat segített ez az időszak a rutinszerzésben 
is. 1990-ben már olyan tömegek jöttek el a 
pesti koncertjeinkre, hogy az akkor még nagyon 
divatosnak számító Fekete Lyuk vezetője fela
jánlotta, hogy csináljunk egy lemezt. Nagy Feró 
akkoriban alakított ki ott egy stúdiócskát magá
nak, az elsők között készítettek felvételt velünk. 
Akkor már volt egy demónk, annak a dalait vet
tük fel újra kezdetleges technikai körülmények 
között, nem is sikerült túl jól. A Fekete Lyuk 
tulajdonosa azonban nem tudta, vagy nem 
akarta ezt kifizetni. így a Nagy Feróra maradt ez 
a szalag, avagy DAT, és szólt a technikusának: 
írj már belőle egy kazettát, meghallgatom, mi is 
ez. S annyira rákapott, hogy kiadta, így jutot
tunk az első lemezhez. Először kazettán jelent 
meg, majd egy hónapra rá jött meg az ötszáz 
bakelit. Ma már nem kis pénzt kérnek egy ere
deti példányért, láttam egy lemezboltban, úgy 
huszonötezerre tartották. CD-n csak jóval 
később, úgy ’94-95-ben jelent meg, amikor 
a kiadónk, az Universal megvette a jogait. 
Visszatekintve, szerencsés időszakban 
kezdtünk. Egyrészt a rendszerváltás miatt, más
részt kinyílt egy csomó olyan kapu, amin addig 
a vidékiek, vagy akik nem voltak bennfentesek, 
nem voltak leosztott kártyalapjaik, nem nagyon

juthattak át. Azt se felejtsük el, hogy még a 
bennfentesek sem tudták, hogy most mi is lesz, 
mindenki két mezőt hátrébb lépve figyelte, 
hogy mi következik. Milyen kiadók lesznek, 
hogy fogunk lemezt megjelentetni, kivel kell 
akkor most barátkozni, kihez kell törleszkedni 
stb. Nem akarok neveket mondani, de tisztán 
emlékszem a Fidesz rendszerzáró és a rendszer
nyitó bulijára, ahol több ezres közönség előtt 
játszottunk. Nekünk, 1 -2  éves zenekarnak ez 
óriási lehetőséget jelentett. Bekerültünk a TV- 
be, és hirtelen sok minden összejött. Tehát fel
léptünk az említett bulikon, és az öregek meg 
néztek bennünket, akiket a képernyőről 
ismertem... (nevet) és várták, hogy mikor játsz
hatnak. Egy zenekar sikerében nagyon fontos, 
hogy mikor, hogyan és mit játszanak. Ilyen 
értelemben szerencsések voltunk, jókor 
érkeztünk. S a zenét tekintve is eltaláltunk 
valamit, ami addig nem nagyon szerepelt a 
hazai palettán.

— Szövegeidet is újszerű látásmóddal 
fogalmaztad, ezek eléggé eltértek az addig 
megszokottól...

— Akkor már kifulladóban volt a nyolcvanas 
évek klasszikus undergroundja, inkább az előt
tünk álló ún. kisgeneráció játszotta ezt, akik 
abban az évtizedben próbálták felváltani a nagy 
generáció zenekarait. Ennek létezett egy igen 
erős alternatív vonala, ametyik tényleg nagyon 
fontos dolgokat mondott ki a nyolcvanas évek 
elején, de az évtized végére egy picit már 
önmaga körül írta a köröket. Az utánuk 
következő zenekarok mindegyike pl. kis Európa 
Kiadó akart lenni, egészen önálló entitású for
mációk nem léteztek, akik azt mondták volna: 
jó, de hát ezeket hagyjuk már. Mi is ismertük 
ezeket a zenekarokat. Viszont, amikor 
elkezdtünk szövegeket írni az Ózdi Rezsővel,

arra mindig vigyáztunk, hogy ne legyen olyan, 
mint az x és y-é, tehát ezt is kerüljük ki. És tel
jesen véletlenül a mára ismertté vált világot 
találtuk magunknak, amit később az ember 
kiterjesztett különböző szövegíró technikákat 
bevonva. Ez tényleg a senki földje volt.
Léteznek azért a Kispál és a Borz szövegírásnak 
távoli előzményei, ilyen a Kex zenekaré, nagyon 
szeretem a számaikat. Egyszer hallgattuk, és 
akkor ugrott be először, hogy ez a szövegíró
technika egy picit olyasmi, mint amikor mi írtuk 
az első sorainkat. Kollázsszerű, nem feltétlenül 
koherens mondatok, inkább látomásszerűen 
egymás mellé rakott erős képek...

— Mint pl. az „Elszállt egy hajó a szélben, 
házunktól nem messze megállt...” szürreális 
képsor...

— így van, náluk találtunk előzményeket, 
s persze voltak olyan szövegíró példaképeim, 
akiket nagyra értékeltem. Tudat alatt, vagy akár 
tudatosan is átemeltem tőlük megoldásokat... 
(nevet). Ilyen Bereményi Géza, de eleinte hatott 
ránk Pajor Tamás is. Hisz a Neurotic akkoriban 
talán az egyetlen izgalmasnak, jelenkorinak 
tűnő maradék underground zenekarnak számí
tott. Még egy csomó kísérletező bandát 
szerettünk a zenéjéért, de a szövegéért, mon
dandójáért, vagy a rákendrolért csak a 
Neuroticot. Az meg ugye gyorsan megszűnt, 
amikor Pajor meg a csapatának nagyobb része 
megtért.

— Hogy vetted észre, a húsz év alatt 
mennyiben változott a közönségetek 
összetétele? Nyilván az első időben főleg 
egyetemistákra számíthattatok.

— Amikor elsőéves egyetemistaként 
elkezdtünk játszani, a közönségünk nálunk 
idősebbekből állt. Ahogy 1989-90 táján kilép
tünk az egyetemről, és pl. a Nevelési 
Központban koncerteztünk, vagy Sopronban, 
Budapesten, itt-ott, akkor rögtön megjelent egy 
nálunk fiatalabb, olyan gimnazistaforma réteg.
S ez nagyjából a mai napig így van. Tehát 
olyan 15-16 éves korában találkozik a Kispál 
zenekarral az erre fogékony generáció. Nyilván 
azért nem mindenkinek jön be annyira. Aztán 
nagyjából a családalapításig, úgy 25-30 éves 
korukig kísérik el a zenekart, utána már csak
a jelentősebb eseményekre jönnek el. Most 
októberben játszottunk a Művészetek Palotája 
nagy hangversenytermében, és ott direkt 
kimentem megnézni, hogy kik jönnek, mert ez 
nekünk is érdekes szituáció. S megállapítottam, 
hogy többgenerációs zenekar lettünk, voltak 
50-60 körüliek is, nagymamakorú nénik, bácsik 
hozták a 14-15 éves unokákat. Annak idején 
azért is kezdtük el az akusztikusabb, ún. 
csendesülős koncerteket, hogy akik esetleg már 
kinövik ezeket a kulisszákat, zavarja őket a sör- 
és cigiszag, az hogy ordibálnak az emberek, 
rálépnek a tyúkszemükre, azoknak is tudjunk 
élőben játszani. S ugye ez nagyjából be is jött, 
tíz éve csináljuk. Létezik egy inkább csak 
ezekre a koncertekre járó, idősebb közönség
réteg is.

— A 20 éves jubileumra megjelent egy 
dupla CD-tek, az egyik a best of 1987-2007, 
a másik, a csendesülős koncertekből lett 
összeválogatva. Milyen koncepcióval készültek 
ezek?

— Egy ilyen visszatekintő gyűjteményes 
albumnak, ami válogat a különböző 
lemezeinkről, most jött el az ideje. De a best of 
lemez mellé szerettük volna már kiadni a 
csendesülős lemezt is, amit már régóta kérnek
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a rajongók. Tavaly decemberben felvettünk 
három koncertet, két pécsit és egy szegedit, 
ez utóbbit csak tartaléknak. De jól tettük, mert 
az egyik pécsi mindjárt a helyszínen megsem
misült, mert a technikusok a mentés előtt még 
egy áramszünetet prezentáltak... (nevet). Úgy
hogy két koncertből raktuk össze. Nagyjából 
ugyanazt a műsort játszottuk mindkét helyszí
nen, de azért egy picit lehet hallani az 
akusztikán, hogy a szegedi kicsit nagyobb, 
zengőbb terem. Az anyag nagyjából jól kivona
tolja, illetve szembeállítja egymással a zenekar 
két arcát. Nem véletlenül került ugyanaz a dal 
klasszikus, gitáros rockos verzióban a best of- 
ra, és a csendesülősre is. Ez a Zsákmányállat, 
amit egészen máshogy játszunk... Két új dal is 
felkerült a korongokra: az I Like Gemenc a best 
of lemezre készült nagyképűen, mert egyáltalán 
nem biztos, hogy sláger lesz belőle, de úgy 
döntöttünk, hogy ez már az. A csendesülősön 
pedig rajta van a már egy-másfél éve játszott 
Van-e nálatok alkohol.

— Kiadóként a Zuboly és a Kiscsillag 
lemezek után az Amorf Ördögök énekesnőjének, 
a Krétakör Színházból ismert Péterfy Borinak a 
szóló-megnyilvánulását is felvállaltad. De a 
kísérő Lőve Bandben is közreműködsz.

— A lemez producerével, Tövisházi 
Ambrussal, aki az Amorf Ördögök zenei 
agytrösztje volt, együtt dolgoztunk a Kiscsillag 
anyagán. Azóta is sok mindenben együtt gon
dolkodunk, rendszeresen találkozunk Pesten, 
jóban vagyunk. Még januárban szólt, hogy az 
Amorfot nem viszik tovább, és ezért aktuálissá 
vált Péterfy Bori lemeze. Küldött zenei 
anyagokat, és felkért, hogy kanyarítsak rá 
szövegeket, hogy többarcú legyen az album, 
ne csak Tariska Szabolcs, az Amorf szövegírója 
dolgozzon rajta. Sokat beszélgettünk arról, 
hogy miről szóljanak ezek, hogy kevésbé elom
ló legyen, mint az Amorfé, egy picit 
keményebb, csajosabb, vagányabb... Kalákában 
megosztottuk a szövegeket: a nagyobb részét, 
a tizenegyből hatot Szabi jegyzi, Ambrus egyet 
írt, én meg négyet. De így is viszonylag 
egységesre sikerültek. Később olyan ötlete is 
támadt Ambrusnak, hogy énekeljek egy duettet 
Borival. Ennek az előzménye, hogy az egyik 
Kispál maxi-lemezen, a Nagyon szerelmes 
lányokon Bori énekelt már velem, és most 
visszaadtam, „Délelőttök a kádba” a címe...

— Sőt a Kiscsillag CD borítóján meg is 
jelent Péterfy Bori ruhátlanul.

— így van... (nevet). Akik ismerik, általában 
tudják, hogy ő az, de direkt úgy lett fotózva, 
hogy ne lehessen könnyen beazonosítani.
Inkább a fenekéről lehet azonosítania annak, 
aki esetleg azt ismeri. A borító is Ambrus ötlete 
volt, s mondtam, hogy nagyon klassz, de én 
most nem tudok hirtelen négy olyan nőt találni, 
akik hajlandóak a meztelen feneküket adni a 
képhez. Nagy nehezen sikerült egyet szereznem, 
a másik hármat Ambrus hozta, ezek közül az 
egyik a Bori, aki már gyakorlott színésznő, ilyen 
értelemben nem okozott neki nagy problémát.
A Krétakörben ennél sokkal keményebb felada
tokat is meg kell oldania. Egyébként a 
fogyasztók mai ingerküszöbét nem különösen 
böködi. Inkább csak poén, egy életkép: négy 
meztelen nő fekszik egy ágyon, ez azért kicsit 
szokatlan, de nem különösebben vad kép. A 
mostani férje, az akkori barátja fotózta, azóta 
összeházasodtak. Mi is rajta vagyunk a borítón, 
mint férfiaktok, mert az egyenlőség megkívánta, 
hogy ne csak macsós legyen a dizájnja. Bori 
ötlete volt, hogy mi is rajta legyünk, de nekünk 
azért nehezebb volt levetkőzni, persze sokat 
röhögtünk közben.

— A kiadói tevékenységeddel értékes zenei 
területet vállaltál fel, a már megjelent Zuboly 
lemez is egyedülálló, a maga népzenei, pop és 
hiphop elemeket különleges módon ötvöző 
anyagával. Franciaországban is nagy sikert 
aratott...

— A Zuboly olyan produkció, ami egyből 
süt, egyből működik, csomó olyan zenei poén, 
posztmodern gesztus van benne, amitől azon
nal működni kezd az embereknek. Sőt New 
Yorkban is játsszák már rádiók, mert megjelent 
egy magyar világzenei válogatáson, és komoly 
megkeresések érkeztek mindenhonnan. Nagyon 
remélem, hogy Ágoston Béláék Európa-szerte 
ismert produkcióvá tudnak válni. A problémát 
inkább az jelenti, hogy Bélának is egyszerre öt 
zenekara van, és a tagok közül is mindenki 
sokfelé játszik. így azért nehéz. Nyugati példák 
szerint azok a zenekarok sikeresek, főleg ebben 
a piaci szegmensben, akik folyamatosan, 
legalább másfél-két éven keresztül együtt 
tudnak maradni, és megbízható produkciót 
képesek nyújtani; hogyha visszahívják őket, 
mindig ugyanazok legyenek benne, hogy 
ugyanaz a hangulata. Sajnos Magyarországon 
elég gyakran megélhetési vagy egyéb okok 
miatt, de igen sok produkcióban kell részt 
venni a zenészeknek, mert nem akkora a piac, 
hogy egy produkció eltartson egy formációt, 
jazzmuzsikusoknál általános, hogy sokfajta pro
jektben működnek közre, de aztán gyakran szét 
is forgácsolódnak ebben. Bélára ez azért nem 
vonatkozik, mert ügyesen beosztja az energiáit, 
de azért ismerek néhány ilyen zenészt. Az már 
veszélyes, ha valaki egy nap két, három, vagy 
négy koncertet is lenyom. Amellett, hogy ráme
het az egészsége, művészileg is káros, mert 
nem tud koncentrálni, valamelyik produkció 
kárára válik. Úgyhogy azoknak a művészeknek, 
akik az ún. besokallás állapotába kerültek, 
mondjuk tíz zenekarban is játszanak, ilyenkor 
dönteniük kell. Nyilván azokat tartják meg, 
amelyek a legsikeresebbek, illetve a 
legközelebb állnak a szívükhöz. ■

Kispál András

Az ANTIKART
és

MODERNART
Galéria

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

Gábor Jenő(1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 10-12.30 óráig.
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Csehov: Ivanov 
Pécsi Nemzeti Színház 
2007. november 9.

ZÁBRÁDI MARIANN

Szerelmi csöbör
2004-ben volt látható a pécsi deszkákon Ivanov 
előadás, akkor a POSZT egyik versenyprogramja 
volt Ascher Tamás rendezése a budapesti 
Katona József Színház előadásában. Ascher ren
dezői mondanivalójának kifejezéséül egy a cse- 
hovitól lakberendezési stílusjegyekben merőben 
különböző helyszínt, egy ötvenes évekbeli 
tipikus kultúrházi miliőt választ. Mi nézők, ifjak 
s vének egyaránt ismerősen tekintünk a helyre, 
amely születése pillanatától napjainkig csupán 
az idő vasfogának amortizációs jegyeit viseli 
magán markánsan, lényegében azonban mit 
sem változott. A csehovi szalonok végórái s a 
tartalmától és a külcsíntől megfosztott kultúrház- 
miliő egyaránt a pusztulást, menthetetlen, ide
jemúlt tehetetlen világot tár fel. Az előadás — 
talán épp nem véletlenül — a legjobb díszlet 
címmel térhetett haza, mely Khell Zsolt munkája 
volt. Az ascheri előadás nem volt minden 
ízében maradéktalan, a kilátástalan, cse
lekvésképtelen világ sajátos aktuális ábrázolás- 
módja azonban mégis megszólított külföldi 
fesztiválokat szép számmal, a produkció bejárta 
Rómát, Torinót, Nancy-t, Dublint, s 3 év 
elteltével még mindig játsszák otthon, s utazik 
Ljubljanába, Kolozsvárra Strasbourgba.

2007-ben Pécsett újra Ivanov a színen. Az 
előadást Fűnk Iván, a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen Székely Gábor osztályában frissen 
diplomázott fiatal rendező jegyzi. Székely osz
tályaiból nem ő az első tehetség, akár itt a 
pécsi színházban sem, aki színházi rendezőként 
nagy hangsúlyt helyez a darab elemzésére, 
amolyan intellektuális hozzáállással pszicholó
giai és egyéb tudományos mélységeket kutatva, 
és nem elsősorban a látványra helyezve a 
hangsúlyt. Ezzel nem azt akartam mondani, 
hogy Ascherral ellentétben, hanem épp az 
ellenkezőjét, hiszen a vizualitásában markáns 
Katona előadásban a díszlet, a fizikai közeg 
csupán eszköz a rendező számára, hogy az 
ivanovi tehetetlenség ábrázolása ne egy adott 
korhoz, illetve életkorhoz köthető „szerencsét
lenkedés”, hanem egy korokon túlmutató 
általános érvényű emberi magatartás legyen.
A kapcsolódási pont éppen itt érhető tetten a 
két rendezői szándékban, hiszen Fűnk Iván is 
terveiben az eredeti szövegen, a csehovi miliőn 
és a XIX. századon túlmutató életérzés megje
lenítését tűzte zászlajára. A megvalósult ren
dezés azonban a befogadó szemszögéből 
ellentmond ennek. Az elsőre értelmezhetetlen, 
katasztrófa sújtotta övezetet idéző kezdő szín
padi kép, a baljósán vonuló felhőkkel, és a 
zárókép hasonló hangulatával, mintegy keretbe 
zárja az egyébként tipikus hagyományos cse
hovi miliőt, tipikus XIX. századi szalonjaival, 
az akkori társadalom prototípusos szereplőivel. 
Kontinuitás hiányában nemigen tud ezzel a 
jelenséggel a nézők nagy része mit kezdeni, bár 
kétségtelenül expresszív, ám magam is hosszas 
töprengéssel jutottam el az áthallás 
megértéséig. Hogy Fűnk Iván sokat készült a 
darab megrendezésére, az kétségtelen. A szín
lap tanulsága szerint saját magán kívül még két 
dramaturg munkáját hívta segítségül az

előkészítő fázisban, hogy a nem éppen „cse- 
hovdrámai-mennyiségű” színésszel rendelkező 
pécsi társulatra rászabható, s a saját koncep
cióját kifejező előadást gyárthasson. így aztán 
nagy szeretettel hív elő már nyugdíjazott 
színészeket: N. Szabó Sándor, Unger Pálma, 
Pilinczes József, Füsti Molnár Éva, Sólyom 
Katalin. De nincsen ezzel semmi baj. Hiszen 
ők — nyugdíj ide, oda -  mindenképpen a Pécsi 
Nemzeti Színház művészei maradnak. Mint 
ahogy a társulat honlapja sem tünteti fel őket 
másképp. A társulat nagyobb része tehát a 
„nagy öregekből”, másik része pedig mondhatni 
az abszolút újoncokból áll, néhány kivételtől 
eltekintve. A pécsi Ivanov, aki hajdan jobb 
időket látott, ambiciózus világmegváltó gondo
latoktól sem idegenkedő, de az önmeg
valósításra mindenképpen erősen törekvő ifjú 
volt, mára célja vesztett, erőtlen, cselek
vésképtelen, csehovi szóhasználattal „lisnyij 
cselovek” lett. Nos, ezt a mindenen túl lévő, 
kiégett figurát Pécsett Zayzon Zsolt, a fiatal, 
Marosvásárhelyről szerződött tehetséges színész 
nem volt képes megjeleníteni. Bármilyen jó 
iskolából jött is. Tompa Mihály Társulata, 
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem, mind 
tökéletes védjegyek. Zayzon azonban jelen lelki 
és fizikai állapotában nem volt képes kölcsön
vett színészi eszközökkel Ivanovot formálni. 
Ivanovnak lenni tudni kell. így aztán joggal 
merülhet fel a kérdés, hogy egy ilyen élből 
színészcentrikus darab esetén miért nem merül 
fel a kétely a műsorválasztáskor, hogy kell-e 
egyáltalán elővenni a darabot nyilvánvaló 
Ivanov híján?

A pécsi társulatban egy ilyen hagyományos 
keretek között tartott rendezés esetére nincsen 
Ivanov. Ascher Ivanovját, a szintén fiatal színész 
Fekete Ernő hiteles alakítását is az elvonatkoz
tatott miliő segítette sikerre a szerepformálás
ban a fent említett Katona-előadásban.

A pécsi előadás így aztán olyan „jobb híján” 
hangulatúra sikeredett. Ha túllépünk a — már 
felidézett — zavart keltő első jeleneten, s 
egészében próbálunk az előadásra visszatekin
teni, akkor egy amolyan fregoli-csehov kép tárul 
elénk: szereplők, díszletek, dialógusok akárme
lyik Csehov drámából a kései nagyok közül.
Az elvágyódás (Moszkvába), a birtokféltés, a 
kártyázás, a vodkázás, a teázás áfonyalekvárral, 
a csiricsáré jelmezek, a túlkompenzált alkoholiz
mus, az adósság, az uzsorások hatalma a 
gyengék felett, és persze a kihűlt, a fellángoló 
szerelem, mind jól elosztható témák a csehovi 
életműben. Csehovnál a történések szinte soha 
nem az effektív cselekményben, hanem a 
körülményekben, a szereplők jellemében 
mutatkoznak meg. A pécsi Ivanov jelenléte — 
címszereplőre fáj kimondani — sokszor zavaró 
elem. Kamaszos nyavalygása, céltalan 
lődörgése, tehetetlenkedése inkább csak 
idegesítő, s a sokat idézett csehovi puska 
elsütéséért kiált. Az előadás kudarca azonban 
nem egyszerűen Zayzon Zsolt felelőssége. Talán 
túl nagy feladatnak bizonyult a kezdő rendező 
számára, hogy egy olyan társulatban kellett 
volna homogenitást, egységes színészi játék
stílust elérnie, ahol annak legcsekélyebb hagyo
mánya sincsen. így aztán a kívánatos 
színészvezetés helyett hozta mindenki a maga 
formáját tehetsége, vérmérséklete, extrovertált
sági foka szerint. (Ebben a tekintetben nagy 
várakozással tekinthetünk a tavasszal esedékes 
Mohácsi rendezés elé, hogy vajon az egységes 
társulatformálás nélkül jó előadást elképzelni 
nem tudó rendező, hogyan birkózik meg a vál
lalt feladattal!)

így aztán nagyon nehéz bárkiről is külön 
beszélni a pécsi előadás kapcsán, mint ahogy 
azzal a jelenséggel sem lehet mit kezdeni, hogy 
a férje hidegségétől, nemtörődömségétől 
szenvedő nagybeteg Anna (Darabont Mikold) a 
rendkívül csúnya vendéghajával miért öltözött 
kokottnak, s azt a jelenséget is nehéz 
megemészteni, hogy az új, a főhőst a gödörből 
kirántani hivatott szerelem Szása (Szabó Vera) 
miért olyan mindvégig, mint egy fadarab. A két 
női főszereplő színészi teljesítménye láttán 
részemről teljesen érthető Ivanov végső elke
seredett elszánása, hiszen nem kell túl nagy 
pszichológusnak vagy vátesznek lenni ahhoz, 
hogy felismerje, az új nász kapcsán is csak 
csöbörből vödörbe esik. Csakhogy a dolog ott 
sántít, hogy Csehov nem ezt írta. Csehov darab
jában Szása a valódi kiút lehetne Ivanov 
számára, a törékeny, fiatal, energikus, életvidám 
női erő, amelyre sokat bíz a világirodalom a-tól 
z-ig. Szabó Vera érzéketlen, nőietlen iskolás 
színjátéka teljesen hiteltelenné teszi a figurát. 
Darabont Mikold haldokló betegként minden 
bizonnyal — ha jól játszik — nem kevés együtt-
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érzést vált ki nézőjéből, helyette azonban hisztérikus 
fetrengései, oféliás rohamai egészen nevetségessé 
teszik. Lvov, a háziorvos szerepében őrködik felette 
Széli Horváth Lajos. Ebben a szerepben rá 
jellemzően ritka egysíkú színészi eszköztárral játszik: 
egyfolytában fennhangon, izgatottan, magát hergelve 
hadar. Ivanov együttérzését ilyenképp követeli az 
asszony nevében, mely követelése mellesleg teljesen 
álságos, hiszen az asszony iránt érzett szenvedélye a 
napnál világosabb.

Aztán a szalon elengedhetetlen játékosai 
következnek sorra, N. Szabó Sándor, Unger Pálma, 
Sólyom Kati, Füsti Molnár Éva. Tökéletesen képvise
lik a fregoli-csehov massza elvet. Figurájuk túlka- 
rikírozott, jól eljátszott, akár szórakoztatónak is 
mondható. Ebből a masszából talán Köles Ferenc, 
Tóth András Ernő és Ujláb Tamás karaktere emel
hető ki, különös tekintettel Ujláb Gavrila alakítására, 
aki néma szereplőként, ki-be járkáló és italt felszol
gáló inasként egy szó nélkül is hitelesen eljátssza 
testjátékkal, hogy mi a véleménye erről a tisztes 
kompániáról. Köles kulcsszereplő, Borkin szerepében 
tökéletes rezonőr, Ivanov ellenpólusa, a mindenben 
üzletet látó, előre menekülő kicsit gengszter típus. 
Köles figurája a sok rohangálást, feleslegesnek tűnő 
ugrálást leszámítva erős alakítás. Pilinczes józsef 
Lebegyevként a tőle megszokottan jól működik a 
színpadon, igyekszik a figurát színesíteni egy-két 
apró Pilinczes humorral, hálás érte a néző, nagyon.
S a többi néma csend. A statiszták egykedvűen kel- 
letlenkednek, ami az egyébként siralmasan alulvilágí
tott színpadon még csak fokozza a néző rossz 
érzését. Mindent egybevetve azonban mondhatjuk, 
hogy az Ivanov nem jó, de nem is káros színházi 
előadás.

De nehéz is Csehov drámát színpadra vinni! 
Hiszen a drámai akció, a cselekményesség nem az 
ő vezérelvei. Csehov nagyszerű elbeszétő, briliáns 
novellista, s a drámában meghatározó újítóként pon
tosan az epikus szerkesztő elvével vonult be a 
világirodalomba. Ezzel cseppet sem könnyítve a 
színházi rendezők sorsán, viszont a nagy kihívások 
embereinek éppen ezzel kedvez számtalan apró 
epikus elemből, morzsából, érzésből és foszlányból 
építkező cselekményeivel. Az Ivanov talán az összes 
drámája közül a legepikusabb, a legkevésbé cselek
ményes. így aztán alkalmas főhős szereplő és ziccer
dráma híján igazi bátor nekifutás volt a rendező 
részéről, hogy elvállalta a felkérést. ■

Csehov: Ivanov
Ivanov, Nyikolaj Alekszejevics -  Zayzon Zsolt
Anna Petrovna -  Darabont Mikold
Sabelszkij, Matvej Szemjonics -  N. Szabó Sándor
Lebegyev, Pavel Kirillics -  Pilinczes József
Zinaida Szavisna -  Unger Pálma
Szása -  Szabó Vera
Lvov -  Széli Horváth Lajos
Babakina, Marfa Jegorovna -  Füsti Molnár Éva
Borkin, Mihail Mihajlovics -  Köles Ferenc
Koszih -  Ottlik Ádám
Avdotya Nazarovna -  Sólyom Katalin
Dudkin -  Tóth András Ernő
Első vendég -  Domonyai András
Gavrila -  Ujláb Tamás
Jegoruska -  Rubind Péter
Pjotr -  Benyovszky Tamás

Díszlettervező -  Iványi Árpád
Jelmeztervező -  Pilinyi Márta
Dramaturg -  Thuróczy Katalin, Fűnk Iván, Sebők Bori
Asszisztens -  Markó Rita
Rendező -  Fűnk Iván

A hóhért akasztják
Tasnádi István: Nézőművészeti Főiskola 
A Krétakör Színház vendégjátéka a Pécsi Harmadik Színházban 
2007. október-november

Bécsy Tamás alapította 1994-ben a Veszp
rémi — mai nevén Pannon — Egyetemen a 
Színháztudományi Tanszéket, ezen a szak
területen az elsőt Magyarországon, amely 
elsőként indított színháztörténet szakot és 
színháztörténész képzést hazánkban. Az 
újonnan alapított tanszékre Bécsy Tamás a 
színháztörténet képviselői mellé fiatal szín
házelméleti szakembereket hívott, akik pár 
év leforgása alatt jelentős szerepet játszot
tak a szakterület emancipálódásában. Az 
oktatók mellett zömükben igen tehetséges 
fiatalok jelentkeztek az első magyar szín
háztörténész szakra, ezek egyike volt 
Tasnádi István, aki erről a tényről két drá
makötetének önéletrajzi adataiban 
szemérmesen hallgat,' de a drámaírók 
portáljának róla szóló oldalán ott áll, hogy 
Tanulmányok: Veszprém, színháztudomány 
szak.2 Amikor tíz évvel ezelőtt vendég
tanárként színikritika kurzust tartottam a 
szakon, papíron ő is a csoportomba járt, de 
egyetlen órámon se vett részt — dolgoza
tokat viszont küldött. Ekkor — 1997-ben — 
már túl volt első drámáin,’ sőt, az 1995-ben 
elnyert „Az év színikritikusa” díjon is. Ezek 
után mi újat mondhattam volna neki? 
Kokainfutár című darabjáról pedig addigra 
már megjelent a kritikám a Színház 1997 
májusi számában.

Tasnádi tehát színháztudományi tanul
mányaival párhuzamosan, egy időben írt 
színdarabokat és színibírálatokat. Ez utóbbit 
aztán abbahagyta, az előbbi területen 
viszont nemzedéke egyik kiemelkedő 
képviselőjévé vált. Az önmagát „alkalmazott 
drámaírónak” nevező Tasnádi István 1996- 
2001 között a Bárka Színház dramaturgja 
volt, 2001-től a Krétakör Színház tagja.
Ez utóbbival ez idáig öt bemutatója volt, 
melyek közül a harmadik a Pécsi Harmadik 
Színházban az őszi hónapok során 
vendégszerepeit háromszereplős darabja, 
a Nézőművészeti Főiskola. Az „alkalmazott 
drámaírói” mivolt részben úgy értendő, hogy 
Tasnádi társulatokra, színészekre ír 
darabokat, részben úgy, hogy a rendezői 
elképzelések szolgálatába állítja írói, dra
maturgi mesterségét.

Az egyfelvonásosban a három színész, 
Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Katona 
László nem középiskolás fokon adja 
bizonyságát a közönséggel való bánni tudás 
művészetének, fergeteges játékkal szem
besítve a nézőt a színházzal kapcsolatos 
sztereotípiákkal, közhelyekkel — ame
lyeknek egyik tárháza a színikritika és a 
színháztörténet. A játék kezdetén a hang
falakból egy színháztörténeti kézikönyv 
ismeretterjesztői tónussal elmondott sorait 
halljuk, miközben a három színész ősem

bernek öltözve megjeleníti, amiről a narrátor 
beszél. A párperces színháztörténeti 
gyorstalpaló kitér arra, hogy a közösségi 
rítusból hogyan válik ki a játszó és a néző, 
aki végül a napjainkhoz képest közeli 
jövőben végleg elpártol a színháztól, így 
ezeket egytől egyig be kell zárni. Az újra- 
nyitás előfeltétele az új nézők kiképzése — 
ezt mutatja be a darab előjáték utáni része.

Már a bevezető épít arra a kettősségre, 
ami az ismeretet és a tapasztalatot 
elválasztja egymástól. A színháztörténeti 
ismeretek (?) mai imitációja teljesen nevet
séges hatást kelt. A jelen kontextusában 
megidézett rítusrekonstrukció és színház- 
történeti demonstráció éppen a műfaj vál
tozékonyságát, örök átváltozóképességét, 
megragadhatatlanságát teszi átélhetővé. A 
színészekre írott darabban a főiskola alapító 
projekt gazdáját, Vancsók Máriót Scherer 
Péter tenyérbe mászó modorúnak mutatja, 
mintha az agykontroll, az amway, vagy más 
direkt marketing stábjából lépett volna elő
— amely utóbbiakban több egyetemi kollé
ga is sok-sok kreditet gyűjtött a rendszervál
tozás utáni években —, s aki ily módon a 
főiskola alapításában és működtetésében is 
mindenekelőtt az üzletet látja. A Szagolnyák 
Imrét játszó Mucsi Zoltán az örök frusztrált
ság állapotát demonstrálja, többször 
előadott avantgárd performansza egyszerre 
hajaz Trepljov hagymázas kísérletére a 
Sirályban, meg a meg nem értett „zseni” 
önáltató magatartására. Lelki és fizikai 
elbukásai után két karját könyékben behaj
lítja, s kettőt-hármat ránt rajta, mint valami 
távol-keleti küzdősport méltatlanul kezelt 
mestere (ez az ő „agykontrollja”). A 
tanársegéd, Színházi Lacika a Katona László 
nyújtotta alakításban mindenekelőtt és min
dennél jobban: néz. Mintegy mutatja a 
közönségnek, hogyan is kellene a színházat 
nézni. Hogy a tanítás még hatékonyabban 
folyjon, a nézőtérről is felvisznek civileket a 
színpadra, az előadás egyik legkacagtatóbb 
jelenetét produkálva ezzel. De az sem 
kevésbé hatásos, amikor a színpadra 
irányuló nézőtéri figyelmet egy váratlan és 
hatalmas — baseball ütővel egy székre mért
— ütéssel robbantja szét az egyik nézőtérre 
lopakodott szereplő.

Kísérletatanyai vagyunk, amelynek tárgya 
az, hogy miként működik a színházi 
előadás, hogyan gyakorolnak hatást a 
színészek a közönségre s a közönség tagjai 
egymásra. Tényleg főiskolán vagyunk, ahol 
drámaíró, színikritikus és (mindközönsége
sen) a néző is pellengérre van állítva, mind
egyikük az a hóhér, akit épp akasztanak. ■
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Katarzis fitnesz
Tasnádi István: Nézőművészeti Főiskola 
A Krétakör Színház vendégjátéka a Pécsi Harmadik Színházban 
2007. október-november

Az előadás 2003 óta él. Most legutóbb már a 
Tatabányai Jászai Mari Színház is tulajdonaként 
jegyzi, ez az előadás azonban akárhogy is néz
zük, Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Katona 
László színművészek jutalomjátéka. Az előadás 
rendezője Árkosi Árpád szerepe az előadás 
létrejöttében némileg talányos, hiszen a nagy
szerű színészek önjárósága nem vonható két
ségbe.

A darab egyébként a színház apoteózisa, 
Tasnádi István színpadi szerző tollát dicséri. 
2010 körül járunk, a minisztérium a szűnni nem 
akaró színházi botrányok, színész-néző csaták 
kapcsán bezáratja a színházakat. Néhány 
ínséges év elteltével azonban újra fellángol a 
színház iránti igény, így a hatóság megbízást ad 
a színházak kinyitása előtt a szégyenletes nézői 
atrocitások elkerülése céljából felsőfokú 
diplomát adó nézőképző intézmény tervének 
kidolgozására.

Vancsók Márió a Nézőművészeti Főiskola 
ötletgazdája, alapító tagja és vezetője (Scherer 
Péter) tökéletes prototípusa a kor szellőjén 
evező minden kapualjban diplomás képzést 
kínáló világmenedzser típusú vezéregyénisé
geinek. A minden hájjal megkent, ügyeskedő 
csinovnyikmenedzser jelmezbe bújtatott Scherer 
megjelenése szűnni nem akaró nevetést vált ki, 
mely az előadás során a groteszkebbnél 
groteszkebb jelenetek egymásutánjaiban csak 
fokozódik.

Krétakör Színház -  
Tasnádi; Nézőművészeti Főiskola

1 Tasnádi István, Kokainfutár. Drámák, Bp., Osiris -  Bárka, 
2000; Taigetosz csecsemőotthon. Drámák, Pécs, Jelenkor 
Kiadó -  Krétakör Színház, 2004.

2 www.dramairok.hu
3 Fél nap Ferdinánddal (Egyetemi Színpad, 1994); Bábelna 

(Szkéné Színház, 1995); Mániákusok (Győri Nemzeti 
Színház, 1996), Kokainfutár (Kaposvári Csiky Gergely 
Színház, 1996).

„Kimutatták, hogy egy átlag néző átlagosan 
28 percnyit pislog egy átlagos színházi előadás 
alatt. Tehát: hogy írhat egy átlagos kritikus kri
tikát az adott átlagos előadásról, ha átlagosan 
fél órát csukva tartja a szemét?” Hát nem 
tudom. Talán úgy, hogy látni nem csak a 
szemével lát jól az ember — válaszolhatnám 
frappánsan Vancsók Máriónak a főiskola év
nyitó előadásán elhangzó expozéjára, de 
megfélemlítve megbújok a sorok között, gondo
lom, majd megírom neki, addig is átadom 
magam a katarzisnak, vagy — ahogy a minden 
hájjal megkent elvetélt színészből lett mene
dzser oktató a táblára véseti —: KATARZISZ- 
nak.

A néző az első perctől fizikai és pszichikai 
agressziónak van kitéve az előadás alatt, 
miközben könnyesre neveti magát, s észre sem 
veszi, hogy már nem Mucsi és Scherer Stan és 
Panja, hanem saját maga a vicc tárgya. A rend
szer visszavág. A féktelenné vált agresszív néző 
vegzatúra tárgya lesz, s helyben demonstrál- 
tatik sanyarú sorsa. Hihetetlen jó dramaturgiá
val pillanatok alatt eléri az előadás, ahelyett, 
hogy a néző kikérné magának a folyamatos 
macerálást, felállna, bekiabálna stb., még mulat 
is magán.

Mucsi Zoltán alakítja Szagolnyák Imrét az 
állástalanul maradt színészt, aki az új szelek 
főiskoláján az alternatív dekódolás docenseként 
beteges kötődést, hisztérikus viszonyt mutat 
szakmájához. Mucsi hisztérikus rohamaira 
Scherer óraműszerűen ugrik, ez jól összeszokott 
kettősüknek egyik alappillére.

Színházi Lacika (Katona László) a szolga
lelkű tanársegéd szerepében nagyszerűen adja 
fel a labdát centereinek, így teljesedik ki a 
három színész egysége.

Az előadás korunk szinte összes, a színház- 
csinálással, a színházba járással kapcsolatos 
problémáját alapos górcső alá veszi, kellő vitri
olba mártja, s így tálalja nézői elé immár négy 
év óta rendületlen sikerrel.

Ismerős az élet számtalan területéről az 
olcsó hatásvadász eszközöktől sem riadó 
Vancsók Márió karaktere, ugyanúgy a sokszor 
túlságosan a dolgok mélyén vájkáló ellentéte, 
Szagolnyák Imre is. Másfél órás kiképzésünkről, 
azt hiszem, mindannyian élményektől megrakot- 
tan — diplomás nézőként térhettünk haza. ■

Tasnádi István: Nézőművészeti Főiskola
Vancsók Márió (az Egyetemes Magyar Nézőművészeti Tanszék
alapító tanszékvezetője): Scherer Péter
Szagolnyák Imre (az alternatív dekódolás docense): Mucsi
Zoltán
Színházi Lacika (tanársegéd): Katona László

Díszlet: Ágh Márton 
Jelmez: Kiss Julcsi 
Fényterv: Kovács Áron 
Zeneszerző: Árkosi Szabolcs 
Rendezőasszisztens: Gyulay Eszter 
Rendező: Árkosi Árpád
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AKNAI TAMÁS

Mesterarcok
Herezig Zsófia textilművész

Csatlakozik-e, vagy nem, miképpen nem és miképpen, mihez? Hasonlítható, hasonlíthatatlan? Meg
bízhatóan szép, vagy kockáztatva? És ha nem az, akkor mégis miért fogadható el, miért nem? Mi
képpen lehet az, hogy tevékenysége művészetként mutatkozik és intézmény „áll be” mögé, hogy 
„prókátorai” vannak? Új arcokat megpillantva a művészet egymáshoz egyre közelebb lévő színpada
in általában ezeket a kérdéseket teszi fel az érdeklődő, akinek a véleményét a különböző konvenci
onális minták éppúgy befolyásolják, mint az ezektől távolodás igénye. Meg, hogy mi a terve önma
gával, akar-e még magától valamit, vagy hagyja, hogy mások tegyék ezt vele? Hogy el tud-e kezde
ni az úgynevezett műalkotással valamiféle érzéki, vagy intellektuális „beszélgetést”, az jócskán iga
zolásra váró összefüggések, részint a véletlenek függvénye.

Herczig Zsófia textilművész. Nagy tömegű és 
iparilag is sokszorozott műalkotást nem tudhat 
még maga mögött. Igen valószínű, hogy a nagy 
hagyományokra visszatekintő modern magyar 
textilművészetnek olyan „végszavaihoz” csat
lakozott, amely közeles „beérkezést” nem ígér. 
És ami legalább ilyen lényeges, rendkívüli 
személyes szorgalommal, kézműves aszkézissel 
létrehozott munkái az anyag, a tér, az idő és az 
emlékek egymástól elválaszthatatlan, együttes 
felidézésével izgalmasan mai légkört áraszta
nak. Eredeti szemléletű: ez annyit tesz, hogy a 
több ezer éves kézművesség, háziipar, nagyipari 
textilgyártás technológiái, a takarás, burkolat,

hőszigetelés funkciói, a szálak nyers mintázatai, 
vagy az ornamensek színes gazdagsága váratlan 
kombinációkban, öntörvényű elvonatkoztatá
sokkal és utalásokkal jelennek meg munkáiban. 
Van tehát feladata az interpretátomak.

Azért textilművész, mert alkotói közelmúltja 
meghatározóan annak az organikus anyagnak 
a közelében telt, amit közkeletű kifejezéssel 
textilneműnek tekintünk.’ A történelemre vissza
nézve tény, hogy Ázsia a szálgyártás őshona.
A pamut és a selyem szülőhazája India és Kína, 
az első gyapjúszövetek Közép-Ázsiából származ
nak. Néhány évezred telt el úgy, hogy a 
kultúrák részévé válva egyesült ez az anyag a 
kifejezés, reprezentáció és legkülönbözőbb 
funkciók köreivel.' Sokkal színesebb azonban 
ez a világ annál, hogy kizárólagosan a hagyo
mányos értelemben értett szálas vagy 
tömörített organikus eredetű anyagokat értsük 
alatta, amelyeknek díszítő és alkalmazott 
megoldásai között ezredévek óta töltjük időn
ket. Herczig Zsófia is megértette, hogy a 21. 
században a textil mélyreható változás előtt áll. 
Már rég nem csak arról van szó, hogy a vegyi
szálak elérik a természetes szálak előnyös tulaj
donságait és, hogy a legjobb funkcionalitást 
biztosítják, akár az öltözködésben, akár az 
űrkutatásban, elektronikai iparban, egészség
ügyben, építészetben vagy a mezőgazdaságban 
kerüljenek is alkalmazásra. Látja, hogy a 
művész kreatív mozdulataiban értékelni szük
séges az anyagtudomány, az informatika és a 
biotechnológia textíliák előtt új távlatokat nyitó

réseit, és ahogy a művészet maga sem fordult 
el a valóság „új rendszerként” felépített komp
lex modelljeitől, elfogadja ő is, hogy a textillel 
kapcsolatban a rendszerek új generációjáról 
kell/szokás beszélni.

Mindezeknek egyik kísérőjelensége, hogy 
Magyarországon látványos textiles „forradalom” 
ment végbe a hatvanas évek végétől.
Sosemvolt mozgalmakat, intézményeket, 
fórumokat teremtettek, stiláris fogalmakat 
honosítottak meg. A textiles műfaj potenciális 
energiái felszabadultak a jövő számára. 
Láthatóvá lett, hogy az új textiles mozgalom 
keretei között létrejött néhány másodlagos 
hatásokat gerjesztő életmű, amelyek közé 
Herczig Zsófia mesteréé, Fürtös Ilonáé is tar
tozik. A nyolcvanas évek végén, 1988-ban 
megrendezett „Eleven textil” kiállítás a 
Műcsarnokban áttekintette, a kilencvenes évek 
eleje pedig valamiféle újraindulásra, újrafor- 
málódásra sarkallta a hazai textilművészetet.
Az új korszak szelleme viszont már elszakadt a 
neoavantgárdtól és saját múltjának 
„újraolvasása” nyomán hagyományos eszközeit 
fedezte fel kedvtelve. A szombathelyi biennálék 
újra nyíltak, de furcsa módon tematika 
nélküliekké váltak, akár a „szakmán” kívülről 
érkező szabad és kötetlen művészi invenciót is 
támogatva. Új szervezeti formákat teremtettek 
(Alapítvány a textilművészetért), új kiállítási for
mák születtek (Nemzetközi Minta), amelyek nyi
tottságukkal tűntek ki. A posztmodern korszak 
látás-, és kifejezésmódja természetes magától 
értetődéssel vált jelenvalóvá a textilművészet 
újabb törekvéseiben. Művészeti iskolák jöttek 
létre, melyekben a textilművészet hazai legjobb
jai is képviselve vannak. Az egykori Velem5 
szerepét ugyan nem pótolja, de Zsennyén létre
jött a textilstúdió, amelynek vannak esélyei a 
magyar textilművesség újraértékelésében.

Herczig Zsófia
Tanulmányok: 19 9 2-19 9 6  Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár. Textiltervező, textilrajzoló szak. Tanárok: Honthy Márta (kéziszövés), Baktay Patrida (kéz
művesség). Sáfrány Csilla (nyomott anyag). Díszlet- és jelmeztervező, a JESZ munkatársa 1998 és 2003 között. 1996-2003. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Művészeti Kar, raj2-vlzuálisnevelés szak, 
textil specializáció. Szaktanár: R. Fürtös Ilona. 2006. Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, Képzőművészeti Mesteriskola, DIA Képzés témavezető: Tolvaly Ernő, tutor: Paul! Anna hab. DLA. 
Díjak: 1999. Köztársasági ösztöndíj. 2005. .Balassi Bálint élete és költészete’  címmel meghirdetett kortárs kárpitművészeti, alkotói pályázaton III. díj Faragó Mártával és Pápay Kornéliával készített 
közös alkotással.
Tagság: Magyar Kárpitművészek Egyesülete. Pécsi Kárpitműhely és Textilművészeti Egyesület, Tolna Megyei Képző- és Iparművészek Egyesülete, Közelítés Művészeti Egyesület.
Csoportos kiállítások: 1999. Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola 10 éves jubileumi kiállítása, Kaposvár, Vaszary Képtár 2000. 13. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé, Szombathely. Szombat- 
helyi Képtár 2000. Tolna Megyei Millenniumi Kiállítás, Szekszárd. Művészetek Háza. 2002. Biotóp-Élettér, Pécs. Pécsi Galéria -  Pincegaléria: 2002. ART. Pécs, FEEFI.; 2003. Memóriái Tapestry, USA.; 
2003. Minitextil Kiállítás. Budapest. Árkád Galéria; 2003. A Közelítés Művészeti Egyesület új tagjainak kiállítása, Pécs, ; 2003. Minitextil, válogatás a Szombathelyi Képtár anyagából. Varsó. Magyar 
Intézet; 2004: Szófia, Magyar Intézet; 2004. Tolna Megyei Képző- és Iparművészek Egyesületének kiállítása; Kalocsa, Városi Galéria; 2004. Közös kiállítás Hajda Gáspár ötvösei, Pécs, Közelítés Ga
léria 2004. Szabadka, Képzőművészeti Találkozó; 2004. Small Formát Frontiers, USA, Colorado, Englewood; 2004. A víz és a fény- táblaképtől az installációig, Keszthely, Goldmark Károly Művelő
dési Központ; 2004. Szekszárdi Képzőművészeti Egyesület kiállítása, Szekszárd. Woslnsky Mór Megyel Múzeum; 2004. A Pécsi Kárpltműhely és Textilművészeti Egyesület bemutatkozó kiállítása, 
Bácsalmás, Művelődési Ház; 2004. .Balassi Bálint élete és költészete" -  textil- és grafikai kiállítás, Esztergom. Várhegy, Mindszenthy Emlékmúzeum; 2005. Tolna Megyei Képző- és Iparművészek 
Egyesületének Kiállítása. Budapest, Nemzeti Színház; 2005. Tolna Megyei Képző- és Iparművészek Egyesületének Kiállítása. Pécs. Pécsi Galéria 2005. PELSO 2005 -  V. Országos Kerámia és Gobe
lin Biennálé, Keszthely. Balatoni Múzeum; 2005. .Balassi Bálint élete és költészete", Esztergom. Keresztény Múzeum; 2006. .Balassi Bálint élete és költészete", Budapest. Helyvidék Helytörténeti 
Gyűjtemény és Kortárs Galéria; 2006. 2. Nemzetközi Minlatűrtextll Triennálé. Szombathely, Szombathelyi Képtár; 2006. A víz és a fény -  Kyoto Ili.., Keszthely, Keszthelyi-öböl; 2006. Pécsi Kárpitmű
hely és Textilművészeti Egyesület kiállítása. Pécs, Pécsi Kisgaléria; 2006. 111. Kortárs Keresztény Ikonográfiái Biennálé, Kecskemét; 2006. Két zseni Európából -  W.A. Mozart és Bartók Béla emléké
re rendezett textilterv kiállítás, Budapest, Budavári Kárpitműhely; 2007. .üdvözlet Nagygörbőről", Pécs, Hattyúház; 2007. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar- Képzőművészeti Mesteriskola 
doktorandusz (DLA) hallgatóinak kiállítása. Pécs, Pécsi Galéria; 2007. II. TextilmflvészetI Triennálé anyagából válogatott kiállítás, Budapest. Iparművészeti Múzeum. A PTE Szekszárdi Tanítóképző Fő
iskoláján és a tanítóképző gyakorló általános iskola művészeti alapiskolájában tanít.
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A Herczig Zsófia szemléletének kialakulása 
szempontjából talán leginkább említésre méltó 
körülmény, hogy a gobelin a számos kísérletező 
megnyilvánulás után magába foglalni látszik 
mindazokat a „történeti” tapasztalatokat, ame
lyek az „új textiles” mozgalom másfél évtizede 
alatt jöttek létre. Beépültek, és az új generá
ciók, amelyek legfrissebbikéhez Herczig Zsófia 
is tartozik, teljes önfeledtséggel lépnek túl 
rajta.

A műteremben részkérdések sokasága 
vár megoldásra. Az elemi száltól a struktúráig, 
a felülettől a térfoglalásig ívelő kíváncsiság 
terepén van mód az érzelmek vizsgálatára 
éppúgy, mint a hatáskeltés eszközeinek 
kimérésére. Itt úgyszólván követelménynek 
tetszik tudományos alapossággal modelleket 
készíteni a műformához, amely a textil alap
jaitól indulva akár a reális és köznapi tér bir
tokbavételét is megkísérelheti. A rézhuzal ren
deződésének és rendezhetőségének kaotikus 
vagy strukturális lehetőségei éppen annyira 
érdeklik, mint a struktúra létrehozásának laza 
vagy szigorú megoldásai. És ebben a vizsgálati 
körben az sem izgatja különösebben, hogy 
matériája nem textilszerű, hanem „csak” a 
textilben is megmutatkozó kreatív esélyek 
elemzésére alkalmas „más anyag”. Mint a papír 
különböző fajtája, a drótok, damilok.4 Illetve 
más, szálszerű organikus és mesterséges for
mák. Préselés előtti és tömörítés utáni 
anyagok. A 2006-ban készült „flitter”, a „huzal” 
és a „vitorla” tanulmányokat nem tekinti önálló 
műalkotásoknak. Ujjgyakorlatok, várják a 
„beépülésre” az alkalmat.

2006-ban Váczy Réka és Rezsonya Kata 
meghívására mentek „Palkonyára egy igen 
esős, munkás és nagyon kellemes hétvégére, 
hogy a bérelt kaszáló területén az adott alap
anyagokból (drótháló, tetőléc, jó vizes szalma) 
szabadon dolgozhassunk. A munkának (Réka 
erős ráhatására, miszerint a „mű” nem marad
hat cím nélkül), no meg az esték oldott hangu
lata miatt végül „Új-zélandi paszuty” lett a 
munka címe” — írta az alkotó. A Palkonyán 
Pápay Nellivel közösen készített „szalmakuka
cok”, tehát az Új-zélandi paszuly egy-egy darab
jának mérete a 2 méter és a 0,5 m között van 
és ezek teljesen nyilvánvalóvá teszik felfogásá
nak azt az alaprétegét, amelyben úgyszólván 
minden szálszerű, vagy szál-szerkezetű helyet 
kap, és amelynek megjelenítése, használata a 
kifejezés aktuális mai módszereivel, akár a 
land art-éval is történhet.

Látható: Herczig Zsófia a megújító értelmű 
alkotó cselekvésben minden látszat ellenére 
léptékekkel jelentősebbnek értékeli a dolgokat 
összekötő, dolgokban eredeti módon meglévő 
azonos minőségeket, mint az elválasztókat és 
elkülönítőket. Az univerzális és nem egy
oldalúságuk intenzitásával kitűnő 
következtetéseket. Egy olyan alkotói világba 
csalogatnak a munkái, amelyben minden meg
fogalmazásnál érezhető a személyesség, amely
ben minden tételnél tetten érhető az elidegenít
hetetlenül csak az ő alkatára érvényes látás
mód. Talán csak életkorából és tapasztalatainak 
kevésbé „méretes” voltából következik, hogy 
megszólalásának módusai a kiindulópontot 
megillető érzéki intenzitást nem „követik 
végig”. És mindjárt meg is kell óvnunk szemé
lyét a gyanútól, ami az előbbi minősítés 
nyomán esetleg rá vetülhet. Herczig Zsófia nem 
filozófiai textusok levezetéseinek, hanem az 
anyagokkal végzett kreatív műveleteknek az 
értékelemzője. Az anyag és formálásának 
speciális módja, melyekkel elkötelezetten együtt 
él, valóban késztetéseket fogalmaznak meg az

A megértő (2007)
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Új-zélandi paszuly (Palkonya, 2006) Kyoto -  installáció. Keszthelyi-öböl.

„őseredeti egység”, vagy „vágyaink örök erede
ti tárgyának”, a végtelennek megpillantása 
irányába. A valódi dilemma történeti alapformá
ja — mármint a végtelen megpillantása és e 
tény bekövetkezésének elfogadható tömörségű 
rögzítése — minden kacskaringós gondolati 
keresővonal és gazdag képzettársítás ellenére is 
jól megfogalmazható egy egyszerű képletben, 
ami — mint említettük — érdeklődésének alap-, 
kiinduló pontját is képezi, amint a fragmentum 
és a „teljesség” korrelációját járja körül. 
„Varrott” munkái (csakúgy mint a legtöbb, kon
taktus témakörben készített kisméretű vázlat, 
makett, kísérlet, tanulmány...) átmenetileg egy 
gondolat, érzés lejegyzéseként „élnek és ülnek 
egy képzeletbeli fiókban” a megszületésükhöz 
szükséges térre, anyagra, alkalomra várva.

Megkapó egyszerűségében tökéletes Herczig 
Zsófia A megértő (2007) kőből, kenderből, fából 
készült térberendezése, ami egy faszerkezetről 
zsinórokkal lelógatott, ugyanazon síkhoz tar
tozó, kicsiny hálókba kötött kavicsokból áll.
A kavicsok 2x2 m-es területen kb. 3 m magas
ból lógnak alá. A minden rezdülésre 
kiszámíthatatlan továbblendüléssel válaszoló 
örökmozgó plasztikai struktúra emlékeztet 
ugyan a struktúra elvet jelképi értékűvé emelő 
törekvésekre és bizonyos Távol-Keleten fogant 
művekre. De itt nagy önállósággal és az egy
szerű jelenségeket gyakorta jellemző formaszép
séggel idézi fel a munka a természet végtelen 
teljességében „halászó” ember rátatálásainak 
törékenységét, repetícióit. Unalmát és 
meglepetéseit. Az egyes és tömeges 
együttműködésének „meséje" bontakozik ki e 
nagyszerű munkából, amelynek láttán el nem 
tudjuk képzelni, (el nem tudjuk fogadni), hogy 
a struktúra teljes lehetne akár egy elem hiányá
val is. Megszakadna a szerkezet, a mozgás, az 
egyensúly, minden. Pedig az a bizonyos „egy 
elem” is csak egy finom hálóba szőtt kavics. A 
műben körvonalazódó jelkép nem firtat többet 
vagy kevesebbet, mint azt, hogy feltárulhat-e az 
egyes ember, a művész számára a teljesség? 
Avagy ez az alapvetően alkalmi, rövidebb pil
lanatokig hatályos élmény segít-e túllépni a 
töredéktéten, illetve, hogy mi által következhet 
be az univerzális jelentőségű megvilágosodás?

A Megértő körül elhelyezkedő és jelenleg 
„tanulmányi helyzetben” lévő alkotások mind 
tetszőleges potenciáljai egy magabiztos bemu
tatkozásnak. Valamennyi a morális jelentőségű

kérdésnek, a „kapcsolatok” tárgyból eszmévé 
emelkedésének és emberi magatartásmintaként 
értékelhetőségének bizonyítéka. A munkák 
dokumentációját egybegyűjtő tanulmányok alá 
a következőket írja: „kötések, kapcsolódások, 
szálak alkotta síkok és a tér kapcsolata”.
Közben a dokumentáció alapját képező piciny 
plasztikák a monumentális építkezés alapkérdé
seit is megérintik; Az oszlopos alátámasztást, 
rugalmas áthidalást, nyitott formává 
emelkedést, vagy bezárulást. Vagy egy újabb 
aláírás: „transzparencia”. És felsorakoznak a 
szálakon lebegő, szálerősítéssel kifeszülő kis 
vitorlák a maguk gyengéd árnyékvetéseivel, 
hajladozásukkal. Amivel átvezetnek a következő 
programhoz: „az anyag önálló mozgása, anyag 
és forma kapcsolata”. Banális tételezések.
A plasztikai jelek, amelyek azonban kibontják 
a fogalmakat, a természet és a mechanikusan 
rendezett anyag egyetemes esetrendszeréből 
olyanokat ragadnak meg, amik megjelenésükkel 
a két szféra összetartozásának kérlelhetetlen 
bizonyosságát érzékeltetik. Hogy az ember — 
mert megértette — természetének részévé csak 
a kreativitás készségével képes tenni az őt 
magát is tartalmazó természetet. Csak így képes 
natura naturata-vá tenni a natura naturans-t.
A nejlonszálból horgolt „szövet” éppoly sűrű és 
hajlékony térkapcsolatokat modellez, mint ame
lyek az avar, a levélzetek, lombkoronák, vagy 
éppen a hínár kötegeiben jönnek létre. A „lép
tékváltás megkövetelte anyagváltás” fejezet 
kísérleti darabjait Faragó Mártával és Pápay 
Kornéliával készítette. A „Víz és a Fény” (2006) 
„tárlatra”, a Kyoto III. program Keszthelyi-öböl
ben megvalósított installációja számára a 
rézhuzal és flitter kapcsolódó szerkezetének, 
érzéki hatásainak, mechanikájának és organikus 
hullámtermészetének megjelenítését szolgáló 
miniatűr plasztikát készített. A Balaton lép
tékének azonban valóban méret-, és anyag
váltással biztosítható megoldás felelt csak meg. 
A miniatúrát követően egy CD lemezekből kötél
lel „szőtt” plasztikai felület „viselkedése” felé 
fordult az érdeklődésük és egy különös szép
ségű, csillogó hálóban előlegezték meg a szem
lélő számára a „zsákmánnyal” kecsegtető 
„csodálatos halászat” elvi lehetőségét.

A vizuális művészet kiteljesedésének alkal
mazott esélyét ígéri a színpad. Herczig Zsófia 
díszleteket és jelmezeket készített a Janus 
Egyetemi Színház Ibusár, Az Eiffel-torony

násznépe, a Na’Conxypanban hull a hó, a 
Leonce és Léna, Pájinkás János, Yvonne, a bur
gundi hercegnő előadásaihoz.1 2 3 4 5 Kizárólag 
jelmeztervezőként működött közre a társulat 
Nap, árnyék, boszorkány, Yerma, GyászSzív , 
illetve a kecskeméti Katona József Színház 
Karinthy F.: Játsszunk Micimackót, és az 
„Ólomkatona és Papírlány” című előadásában. 
Ez volt az első nagyszínházi tervezése, jelmezek 
egy magyar gyermekoperához. (Weber Kristóf és 
Borbély Szilárd munkája).

Izgalmas tapasztalat: az esztétikai rendszer
alkotás szinte észrevehetetlenül, de meg-, 
megújuló ütemekben a szemünk előtt játszódik 
le. És az is, hogy ennek a bekövetkeztét nem 
szükséges okvetlenül földindulásnak 
megelőznie. ■

1 Hogy mennyire bonyolulttá vált ez a kérdés is, mutatja 
a Textil textil nélkül. Artpool Budapest, 1980. mappa 
gyűjteménye. (TEXTILÉ WITHOUT TEXTILÉ, 1980. the first 
Hungárián assembling of original works, in a variety of 
techniques, by 52 artists from different countries in 300 
numbered copies. In a DIN A4 silk-screened folder.)

2 Ma már azt is tudjuk, hogy a legnagyobb szálfel
használás a műszaki textíliák területén tapasztalható 
(9 3%). Természetes szálas anyagokat egészségügyi 
célokra használnak (kötszerek, sebtapaszok), és van 
törekvés az azbeszt lennel történő kiváltására is.
De válságtünetek is észlelhetők, amelyek mögött a 
kutatás/fejlesztésre fordított összegek csökkenése, a 
költségek és fogyasztói elvárások magasabb szintje 
rendezi át az innovációs törekvéseket és műhelyeket.

3 Velem, nyugat-magyarországi, határmenti község, ahol a 
hetvenes években a Szombathelyi Múzeum támogatásá
val textilművészeti alkotóház működött. Vő.: Fitz, P.: The 
textilé workshop at Velem 19 75-19 8 0, (Savaria Évkönyv, 
Szombathely, 1984); Fitz P.: Az új textil (kát., Szent 
István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1984); Fitz P.: 
Művészeti szimpóziumok eredményei 3. (kát.. Műcsarnok, 
1985); Fitz P.: A magyar textil kalandjai l-ll„ Életünk, 
1986/11-12.; Fitz P.: A magyar textil kalandjai (1968—1986) 
(kát.. Eleven textil 19 6 8 .H 9 78 -19 8 8 , Műcsarnok, 1988.

4 Hasonló utat járt be a Ferenczy-díjas textilművész, az 
ugyancsak pécsi Pápai Lívia. Az élif szövet (21. századi 
textúra tanulmány, avagy a végtelen Individuális érintése) 
című DLA értekezésében (A PTE Művészeti Karának 
Doktori Iskolája, 2005.) a kárpit egzisztenciájának és 
esszenciájának alkotói szempontokon messze túl tekintő, 
számos váratlan értelmezési lehetőséget kínáló 
elemzését adja, levezetésében egy történeti és kulturális 
gyökereit Illetően igen összetett műnem „létbe 
vetettségének” szakmai és elméleti részletkérdéseit ren
dezi „kötegbe".

5 A /ESZ  címmel könyv készült a színházi műhely tíz évéről. 
Ebben Herczig Zsófia színházhoz kötődő munkásságát is 
értékelték. A könyv bemutatója 2006. december 16-án 
volt.
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Kortárs Magyar Fotográfia 2007
Pécs, szeptember 21 -  október 12. K O S Z I T S  A T T I L A

Az 1995-ben indult pécsi fotobiennale- 
sorozat idén a Dóm Múzeum, a Hattyú- 
Ház, a Múzeum Galéria, a Városi Kép
tár és a Zsolnay Labor kiállítótereiben 
zajlott. A hazai élvonal mellett német 
és török alkotók is elhozták az „1 m”\  
illetve a „Személyes tér” tematikákra 
készült müveiket. A kísérőprogramok
ban performanszok, koncertek is szere
peltek. Az eseményekről, az alkotások
ról Kemenesi Zsuzsa kurátor, Rabb Dá
niel főszervező, illetve Gyenes Zsolt, 
Göbölyös Luca, Odrobina Tamás és 
Elek Orsolya fotóművészek nyilatkoz

ik

— Érdekesen alakult az idei biennále kon
cepciója, mert 1 m1, az mindenhol 1 m*. S bár 
ugyanannyi, a gondolkodásmódban mást is 
jelenthet. Kemenesi Zsuzsa fotóművész, egyete
mi oktatónak, a rendezvény kurátorának mi 
erről az álláspontja?

— Kemenesi Zsuzsa: A témát úgy vizsgálta 
a biennále, hogy hogyan változik kultúránként, 
szubkultúránként, egyénenként. Hogyan is 
reprezentálódik az agyunkban az egy 
négyzetméter fogalma. A hagyományos térszem
léletek általában a tárgyakhoz kötik a tér 
fogalmát, holott az nem egy kézzel fogható 
dolog. Azt néztük meg, hogyan lehetne ezt 
bemutatni, megfogalmazni a fotográfusok 
szemével. Ugye a legtöbb ember csak arra 
használja a szemét, hogy ne menjen neki 
valaminek, valakinek. Arra kértük a művészeket, 
hogy mutassanak meg olyan egy 
négyzetmétereket, amik számukra a világ 
közepét jelentik. Mindemellett önmagukról is 
nagyon sokat elárultak az alkotók. A koncep
ciónkat azzal is tágítottuk, hogy Pécs két kul
turális fővárosi testvérvárosából is meghívtunk

Valóság, lenyomatok
és absztrakció

Interjú körkép
fotográfusokat. Essenből Valerie Schmidt és 
Bernd Kleinheisterkamp képviselte a német 
kultúrát, illetve Isztambulból Neriman Polat 
munkáival találkozhattunk a Dóm Múzeumban.

— A kulturális felfogásbeli különbség még 
a két német alkotónál is érzékelhető, teljesen 
eltérő egy négyzetmétert hoztak létre: 
Kleinheisterkamp házakat fényképezett, míg 
Schmidt inkább a személyes tereket jelenítette 
meg, benne az emberekkel.

— Bernd Kleinheisterkamp 2003 és 2007 
között folytatott gyűjtőmunkája eredményeit 
mutatta be Siedlung (Település) címmel. A 
képeken Észak-Essen első pillantásra monoton
nak tűnő házait sorakoztatta fel, és az igen 
enyhe különbségeket mutató építmények szép
ségét próbálta visszaadni, avagy kinyitni az 
érzékenységünket feléjük. Valerie Schmidt ezzel 
szemben a lakóobjektumon belül zajló életet 
mutatta meg, azokat a pillanatokat, amelyek 
nagyon kevéssé térnek el a következőtől, de 
mégis nyomon követhetők azok az érzelmi vál
tozások, melyek az egyik pillanattól a másikig 
bekövetkeznek. Gyakorlatilag így a pillanatok 
közötti pillanatokat vizsgálta.

-  A török alkotó egy téglafalat hozott létre. 
Nekem azt szimbolizálta, hogy léteznek a 
különböző kultúrák közötti falak, ugyanígy Pécs 
és Isztambul között is, hisz nem igazán ismer
jük az ott zajló életet, kultúrát, stb.

-  Pont ezért is kezdeményeztük a nyitást a 
nemzetköziség felé. Most két országból tudtunk 
hívni művészeket, de az a tervünk, hogy a bien
nále 2009-re már nemzetközi kortárs

[ Megnyitó a Dóm Mózeumban
(Kemenesi Zsuzsanna és Rabb Dániel)

Megnyitó a HattyúHázban 
(Méhes Márton és Rabb Dániel) J

seregszemleként valósulhasson meg. Azért, 
hogy a 2010-es kulturális évadban ez már egy 
megerősödött és hagyományokkal rendelkező 
fesztivál lehessen. Visszatérve a török Neriman 
Polat téglafalára, ő az 1 m!-es lakótér dimen
zióját, s annak abszurditását is megjelenítette.

— Lezajlottak a kiállítás-megnyitók, a kísérő 
performanszok (Nagy János, Karafiáth Orsolya, 
Four Bones Quartet: „Impressziók”, illetve 
VulgárProjekt: „Vulgarografia”). A Kortárs 
Magyar Fotográfia Alapítvány titkára, s egyben 
főszervezője hogyan értékeli az eseményt?

Rabb Dániel: Alapvetően elégedett vagyok 
amellett, hogy azért még voltak kisebb 
szervezési problémák. De így kiderült legalább, 
hogyan tudunk együttdolgozni különböző 
emberekkel, hisz lassan építem a csapatot 
a 2009-es és 2010-es biennálékra. 2009-ben 
délről, a határ menti országokból fogunk 
meghívni fotográfusokat, főleg Horvátországból, 
Szlovéniából, Szerbiából. S a 2010-es rendez
vényre még erősítjük ezt a vonalat, az EKF gon
dolatiságára építve, ahogy már idén is.

— A kiállító hazai fotográfusok között nem
csak a nagy öregek és a középgeneráció, 
hanem a fiatalok is megjelentek. Mennyire 
lehetett könnyen megnyerni a művészeket a 
rendezvényre, ami végül is a kortárs magyar 
fotóművészet reprezentációja? Persze ez azért 
nem egy egységes, homogén dolog, hiszen 
állandó mozgásban, fejlődésben van. Ahogy az 
újmédia már mindenhová betört, ugyanúgy 
nyomot hagyott a fotóművészetben is.

— Ez így van, de ez egy jól beágyazott,
1995 óta működő rendezvénysorozat, amelynek 
az alapjait még a Mecseki Fotóklub (Harnóczy 
Örsék) fektették le. Ezért nem volt nehéz meg-

m
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nyerni a művészeket. Akit idén ősszel nem 
foglalt le valamilyen nagyobb projekt, az mind 
bevállalta, még a neves fővárosi művészek is 
első szóra, örültek a felkérésnek, ahogy az 
előző, 2003-as rendezvényen is mindenki, hogy 
itt lehet, és kiállíthat újból Pécsett.

— Érdekes választásnak tűnt az 
eseményekhez az öt kiállítóhely. Hisz minde
gyik egészen más környezetbe ágyazódik. Pl.
a Dóm Múzeum a világörökségi helyszín része, 
így különleges a hatása az ott megjelenő 
kortárs fotóknak. A Zsolnay Kísérleti Labor ipari 
tere pedig a másik véglet: indusztriális 
környezetével egész más hangsúlyt adott az 
ott kirakott képeknek.

— Kényszerhelyzetbe kerültünk a kiállítóhe
lyek kiválasztásánál, mivel az egyre sűrűsödő 
pécsi események miatt már sok galéria foglalt 
volt, úgyhogy ez a dilemma szülte a megoldást. 
Az adott terekben mindig megpróbáltuk úgy 
installálni, elhelyezni a képeket, hogy azok 
reprezentatíve jól jelenjenek meg, és mindenki 
elégedetten tekintsen rájuk, akár a galéria-, 
vagy múzeumvezetők is. Akiknek úgy tűnik, 
hogy elnyertük a bizalmát.

— Érdekes színfoltja volt a biennálénak, 
hogy a Városi Képtárba a fotóapparátusokat, 
fotókellékeket gyűjtők páratlan szépségű régi 
eszközöket hoztak. Óriási értékek ma már ezek 
a régi magyar, német, amerikai vagy orosz 
csodák a húszas-harmincas évektől kezdve.

— Úgy tekintek erre a régi fényképező
gépekből álló gyűjteményre, ami ellensúlya az 
új modern digitális technikáknak. Tényleg 
értékek, gyönyörű szépek ezek a gépek, és a 
mai napig használhatóak. Ipartörténet és for
matervezés szempontjából is igen jó és szép 
anyagot raktak össze a kiállítók.

— Gyenes Zsolt fotóművész nemcsak 
Pécshez kötődik erősen, hisz a Kaposvári 
Egyetem Művészeti Karának újonnan kinevezett 
főigazgató helyettese. Nemrégiben doktorált 
hasonló témakörökből, ezért lehet érdekes a 
véleménye: hol tart ma a kortárs magyar 
fotográfia? Mit reprezentál ez a kiállítás-sorozat 
most Pécsett?

Gyenes Zsolt: Egyrészt szemlélteti a nagyon 
csalfa, kint látható valóság bizonyos szeleteit. 
Hogy miként reprezentálja azt az absztrakt 
fogalmat, hogy magyar fotográfia? Elég jó 
kérdés... csak közelíthetünk a megfejtéshez, 
igazából a legmélyére talán egyetlen műnek 
sem lehet eljutni, pont ez a titokzatossága.

Végignézve a kiállításokat azonban tenden
ciákat föl lehet vázolni. Lehet technikai 
megközelítés felől indítani, az is elvezet 
valamerre, a médiumok sajátos működése felől. 
Lehet a tartalom felől, s talán még célszerűbb 
is így vizsgálni. Ha összehasonlítjuk a világ más 
hasonló rendezvényeivel, úgy vélem, ez 
adekvát, korszerű, tehát napjainkról szól. De 
mindig felmerül, hogy mennyire ad, illetve 
adhat-e egyáltalán teljes képet? Hogy pont az 
itt kiállító művészek reprezentálják igazából? 
Úgy vélem, hogy a kortárs magyar fotográfia 
általános fogalmat valamilyen módon reprezen
tálja, része annak, és ilyen szempontból fontos 
rendezvény, ami a szakma, illetve a nézők 
szempontjából is az. Ezek élvezhető kiállítások.

— Az 1 m1 tematikára készült Gyenes-kép 
számomra a kortárs fotóművészet legújabb 
irányzatait reprezentálja. Hisz minden bele lett 
sűrítve, az ember meg az emlékei is. Nem 
könnyű leírni, de látok egy kezet, benne női 
akt, s egy olyan körkörös rendszerre lett 
felépítve, ami magába foglalja az egészet, ami 
akár az űr, az univerzum is lehetne.

— Amikor az ember egy ilyen képet készít, 
ennyire szabatosan nem verbalizálja a dolgokat, 
de tényleg hasonló volt az elképzelésem. 
Röviden: úgy alakult a koncepcióm, hogy a 
saját szobámban egy négyzetméteren kimértem, 
berendeztem a teret. Többen megkérdezték, 
hogy ezt több képből applikáltam fotoshoppal? 
Nem, semmi montázs, ez egyetlen fotó. Annyi 
köze van a számítógépes manipulációhoz, hogy 
a tónusokon és a színeken picit változtattam, 
egyébként nincs semmilyen más belenyúlás, ez 
egy hagyományos fotográfia. Nem is tudnék mit 
hozzáfűzni, a kérdésben elhangzottak szépen 
összefoglalták. Talán egy bizonyos pont után 
nem is az a dolga az alkotónak, hogy magya
rázza...

— Göbölyös Luca fővárosi fotóművész 
munkáival két különböző helyszínen lehetett 
találkozni. A Zsolnay Labor Kísérleti 
Kultúrtérben rendezett önálló tárlatán két 
sorozatát, a HattyúHázban pedig az 1 m’ témájú 
képét. 15 éves korától foglalkozik fotográfiával, 
a hazai közép- és felsőfokú művészeti tanul
mányait párizsi és angliai tapasztalatokkal 
egészítette ki, illetve ösztöndíjak segítségével 
mélyítette ismereteit. Számos alkalommal 
mutatta be itthon és külföldön is munkáit.

Zsolnay Labor: Four Bones Quartet 
HattyúHáz: Göbölyös Luca -1  m’

Kalandozva a kortárs fotóművészet és a rob
banásszerűen fejlődő újmédia-művészet között 
most eljutott a személyes, illetve páros iden
titás kérdéseihez. A témakörből szinte mind
annyian szerezhettünk már mélyebb, vagy fel
színesebb tapasztalatokat, de Göbölyös újszerű 
látásmódja és közlendője példaértékű, mint 
legújabb munkái, illetve az itt kiállított 2005-ös 
sorozatai tükrözik. Hisz a művészet valójában 
egy dolgot tesz: megtöri az érzékelés mintáit és 
szokásait, tehát szét kell törnie a használatos 
kategóriákat és rendszereket, hogy olyan egye
nesen haladhassunk az életben, amennyire 
csak lehetséges. A valóság pedig arra vár, 
hogy megragadjuk. Viszont a valóst nekünk kell 
átformálnunk. Álom és valóság, emlékeink 
megelevenedve kettőződnek a „Veled és 
nélküled” című sorozata képein. Kicsit a 
„Ghost” című hollywoodi mozi jelenetei is be
ugrottak az elvesztett kedvesről. Meg az élet 
állomásai, s talán a múlt és jövő, hogy hová is 
vezetnek majd a (képen látható) sínek... S bár 
a magány azért magány, de azért mégsem 
társtalanság a bennünk örökre nyomot hagyott 
másik lénnyel. A nagyméretű, álomszerű 
képeket váltó „Párosán szép az élet” sorozata 
etűd a személyes tér olyan fontos helyszínéről, 
mint a konyha, az alkotó saját ereklyéivel. A 
vérbeli profizmussal fotózott képek, mintha egy 
konyhafelszerelés- vagy dizájn magazin lap
jairól kerültek volna a falra. De jelentéstartal
muk sokkal több; tulajdonképpen szomorkásán 
mosolyogtató történetek a párkapcsolatokról, 
ahol az élet egyenlő pár kávéscsészével, és a 
szemlélőben megfogalmazandó kérdésekkel: 
vajon ki használta, esetleg törte el ezeket? így 
szimbolikusan az emlékek, az elválás megje
lenítői is.

A HattyúHázba pedig egy furcsa szögből, 
föntről fotózott különleges öntest képét vitte. 
Hogy megmutassa, miként fér egy 
négyzetméterbe a művész?

Göbölyös Luca: Igen, az érdekelt... A fotóról 
az emberek általában azt gondolják, hogy 
valamilyen módon a valóság mása. Felrajzoltam 
egy négyzetmétert a fehér háttérre, fölvettem 
fehér tornatrikót, tornanadrágot, és ebbe a 
négyzetméterbe helyeztem bele magam. Na 
most, ha az ember a képet megnézi, akkor az a 
valóság mása, mert én az egy négyzetméterben 
ülök. De mivel a fotográfusok, meg a hoz
záértők pontosan tudják, hogy a fénykép torzít, 
egyáltalán nem hiteles, ezért a kép sem válik 
hitelessé. Tehát aki nézi, kételkedik, hogy ez 
valóban egy négyzetméter? Hogy a nő, akit ott 
lát fölülről ebben a furcsa térben, és a teste is 
egész szokatlan módon torzul, valóban egy 
négyzetmétert rajzol ki a fizikai megjelenésével?
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Mivel a feje közelebb van a kamerához, ezért 
jóval nagyobb, mint a valóságban. Az egyéb 
testrészei is akképp nyúlnak illetve torzulnak, 
hogy a kamera milyen szögből és hogyan látja 
azokat. Ezzel a kép valóságtartalmát akartam 
kifordítani, arra reflektálva, hogy a valóságban 
az 1 m! tér mennyire absztrakt módon jelenik 
meg a fotográfiában.

— A műfajban milyen szinten kell lépést 
tartani az állandó változásokkal? Bizonyos 
időközökként a friss impulzusok adnak ötleteket 
új nyelv kialakításához?

— Ha valaki ismeri a munkásságom, tudja, 
hogy én mindig a személyes érdeklődésemet 
követem. Az ember akaratlanul is rácsatlakozik 
egyfajta közös gondolkodásra és kérdésfel
vetésre. Ezért érdekes találkozni ugyanazokkal 
a kérdésekkel, amivel épp aktuálisan foglalko
zom. De nekem személyes érintettség, vagy 
érdeklődés szükséges ahhoz, hogy elkezdjek 
dolgozni. Amúgy a fotográfiát csak egy 
eszköznek használom. Ez egy általam elsajátí
tott technika, egy lehetőség, varázslat, amivel 
megmutathatom magamat, elmondhatom a gon
dolataimat. Hogyha a nyelvet ilyen szinten bir
tokolnám, akkor adott esetben könyvet írnék. 
Nagyon vonz az irodalom, egyre többet 
használok szöveges elemeket a munkáimban.
De igazán ezzel a vizuális nyelvvel tudom kife
jezni magam. Azért annyira már nem kötöm 
magam a fotográfiához, belekezdtem videó- 
munkákba, erősen érdekel az új műfaj, sok 
kihívást tartogat számomra.

— Odrobina Tamás pécsi fotóművész, 
egyetemi oktató múltja, gyakorlati és elméleti 
felkészültsége elismert a témában. De talán 
neki sem könnyű megválaszolni, hol tart ma a 
kortárs magyar fotográfia, ha ezt a biennálét 
végignézzük?

Odrobina Tamás: Azért nehéz kérdés, mert a 
kortárs fotográfia attól kortárs, hogy jelen idejű. 
Akik itt jelen vannak, a kortárs magyar fotográ
fia részei. Mikor kitaláltuk a biennálé idei kon
cepcióját, felvállaltuk a kockázatot, mert a régi

kultúrákban mindig az idő volt az, ami hite
lesítette a dolgokat. Itt a jelenidejűség — a 
dolgozás, a gondolkodás vagy együttgondol
kodás — az, amitől ezek a képek és a szem
léletek is egymás mellé kerülhettek. Ettől 
kortárs igazából a dolog.

— Érdekes Odrobina kép látható a falon, 
egy elég különleges megfogalmazású akt.

— A feladat adta, az 1 m!. A groteszkről 
köztudott, hogyha az ember a fonákján láttatja 
a dolgokat, akkor közelít igazából a 
valósághoz. Megpróbáltam olyan dolgokat 
megvizsgálni, amelyek nem mérhetők az egy 
négyzetméterrel, és ezért kapta ez a kép a 
„Hűség” címet. Az a csavar benne, hogy a női 
alak és az alatta levő régi önkényuralmi 
jelképet mutató zászló együttesen adja ennek 
a mérhetetlen dolognak a jelentését.

— Izgalmas a játék a fénnyel is: a nőalak 
combja, keze mint egy sellőé, olyan rajzolatot 
kapott.

— Bevallom, hogy ezen dolgoztam. Ezek 
tulajdonképpen a külső és a belső fény, a 
mesterséges és a természetes, az emberi és az 
embertelen találkozásai, tehát keresztbe állítot
tam ilyen párhuzamot is. Hogy ne csupán egy 
filter legyen, hanem mindig hordozzon valami
féle, akár konceptuális tartalmat is.

-  A közismert művészek mellett a fiatal 
generáció egyik képviselője, a 21 éves Elek 
Orsolya is kiállította az 1 m' témára készült 
meglepő munkáját. Először indulásáról beszélt.

Elek Orsolya: Az érettségi évében a barátom 
a kezembe nyomott egy gépet, így kerültem a

[ Múzeum Galéria: Langmár Péter B á lin t -1 m 

HattyúHáz: VulgárProjekt performance
]

HattyúHáz: Drégely Imre fotója

fotográfiával kapcsolatba. Érdekelt a dolog és 
ráálltam, egyből föl is vettek a Kaposvári 
Egyetemre fotós szakra, most másodéves 
vagyok. Még ismerkedem az anyaggal, az 
eszközzel, az egésszel.

— Elég különleges az itt látható mű az egy 
négyzetméternyi kutyaürülékkel, illetve az 
ebekhez kapcsolódó bizonyos eszközökkel. 
Melyik hely lett ilyen szempontból 
feltérképezve?

— Budapesten, a Keleti környékén lakom, 
a Hernád utcában, abszolút belváros. Tehát a 
közvetlen közelemben történt, ebben élek, 
tehát kénytelen vagyok elviselni mindezt. így 
merült fel az ötlet, hogy összeszedem egy 
négyzetméter területre az ürülékeket, végül ez 
lett belőle.

— Párizstól kezdve bármerre jár az ember, 
a nagyvárosokban mindenhol megtalálható a 
kutyapiszok, igazából sehol sem tudnak tenni 
ellene. Munka közben az emberek nem álltak 
meg, hogy mit csinálhat vajon az a fiatal hölgy 
fényképezőgéppel, vajon mindezt azért örökíti 
meg, hogy majd a kutyatulajdonosokat meg
büntessék?

— De, megálltak, és eléggé megbámultak, 
amit nagyon élveztem, mert egy kicsit ez is volt 
a célom. Ahogy a képpel is: csak csodálkoz
zanak egy jó nagyot, hiszen nap mint nap 
elmennek mellette, és ha más nézőpontból 
szembesülnek ezzel a dologgal, akkor talán 
kicsit érdekesebb lesz. Ráadásul elég közel 
kellett hajolnom, 5-10 centire voltam az 
objektumtól, úgyhogy érdekes élmény volt 
számomra is. ■
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Kortárs Magyar Fotográfia 2007
Pécs, szeptember 21 -  október 12. A K N A I  T A M Á S

Kiállítóhelyek: Dóm Múzeum Kőtár Galériája',
Múzeum Galéria', HattyúHáz1 2 3, Labor Kísérleti 
Kultúrtér, (Zsolnay gyár)4, Városi Képtár5

Miközben ez, 
aközben az...

Évekig a Mecseki Fotóklub, majd a Kortárs 
Magyar Fotográfia Alapítvány rendezte Pécsett 
a kiállítás-sorozatot, amely az aktuális munkák 
és alkotók bemutatását tekintette feladatának.
A kiállítások két-három héten át közvetítették a 
mai fényképezés értékelésre érdemes dokumen
tumait. Most biennálénak nevezte a katalógus 
a megmozdulást. A kiállítók számát és a ren
dezés-kiválasztás módját nézve az idei, 
KemenesiZsuzsanna fotóművész és kommuniká
ciókutató „vezérelte” rendezvény alkalmas volt 
arra, hogy szemléje nyomán kirajzolódhasson 
valamiféle ítélet a jelen időt „társként" megraj
zoló fotográfiáról. A kurátor személye és szak
mai kapcsolatai — megszoktuk — sajátos ren
dezőelveket szoktak érvényesíteni, így ha az 
objektivitás reményéről már amúgy is célszerű 
lemondani egy ilyen mértékben adatgazdag 
világban, akkor teljes bizalommal fordulunk 
legalább a személyes vélemény és ízlés szelek
ciója felé. A művésztanár Kemenesi a kaposvári 
Művészeti Főiskolai Kar fotóriporter és képszer
kesztő szakos hallgatóit, — akik kutatási prog
ramjában is részt vettek — viszonylag népes 
csapatban vonultatta fel. Találkozásunk a 
magyar fotográfia éppen most „bejelentkező” 
alakjaival érdekes része volt a szemlének, és 
sietünk lejegyezni, nem vezetett biza
lomvesztéshez. A 2010-es EKF folyam két 
„testvérvárosából”, Isztambulból és Essenből is 
érkeztek fényképészek a rendező meghívására.

A szemle tisztaságát zavarja valamelyest, 
a verbális és vizuális logikák erős tapadása a 
dokumentációs — referenciális funkciót megje
lenítő fotóhoz. A pécsi kiállítások folyamatában 
mintha a klasszikus koncept art született volna 
újra. „A munkáknál az ötleten van a hangsúly, 
a gondolati csavarokon” — írja Kemenesi a 
katalógusban. Ezt az értelmezésmódot erősítik 
meg a különböző kiállítások különböző 
helyeken rendezett megnyitói. A megnyitó 
sokértelmű és olykor rendkívüli hangulatú 
impulzusai után a kiállításokon magányosan 
ácsorgó néző „csak” a műveket kapja.

Konceptuális megfontolást sugall a Kortárs 
Magyar Fotográfia biennálé (?) legnagyobb kiál
lítása, az „Egy négyzetméter”, de ezt fedezi fel 
a látogató valamennyi jobb-rosszabb adottságú 
kiállítási térben. Az „Egy négyzetméter” prog

1 Valerie Schmidt (D), Gyenis Tibor. Bernd 
Kleinheisterkamp (D), Neriman Polat (TR)

2 Hangay Enikő. Cuhorka Ádám, Langmár Péter Bálint, 
Major Lajos

3 Baricz Katalin, Drégely Imre, Edőcs Katalin, Elek Orsolya, 
Gyenes Zsolt, Halas István, Hamarits Zsolt, Harnóczy Örs, 
Herendi Péter, Jung Péter, Kalmár Lajos, Klacsán Margó, 
Odrobina Tamás, Orbán György, Szalontay Ábel,
Szacsva y Pál, Szilágyi Lenke, Tímár Gergely, Vékás 
Magdolna képei az „Egy négyzetméter" témájára

4 Göbölyös Luca fotóművész kiállítása: Veled is nélküled -  
párosán szép az élet

5 Pécsi gyűjtők régi fényképezőgépeinek kiállítása
6 Európa 2010-es kulturális fővárosaiból, Essenből és 

Isztambulból hívták az idézett művészeket

ram keretei között a leginkább kézenfekvőnek 
az tűnt a kiállítók többsége számára, ha a 
megadott terjedelemnek megfelelően aktuális 
és igen változatos képzettársításokkal töltött 
közléseket tesznek. Gyenes Zsolt és Szacsva y 
Pál az adott formátumban a lehetséges forma
vegyítések erős és bonyolult, illetve lágyan 
fogalmazott változatait mutatták. Az egyik 
szinte teljesen festőivé tett „szövetben” egy 
anyaméhben készült felvétel részletével 
valószínűsíti, hogy esetünkben fotóról van 
mégis szó, a másikon a lágyan hullámzó finom 
kelme és az ugyanígy rezgő, remegő víz, a 
benne úszkáló halak képével elegyedve hozza 
létre lírai üzenetét. A kiállítók egyike-másika 
nem is igen tud mit kezdeni a terjedelmi 
megszorítással, így némi konceptuális „utóízzel” 
szerepelnek olyan munkák, amelyek vélhetően 
az eredeti téma és megjelenés megközelítőleg 
„egy négyzetméteres” kiterjedésének fotós 
redukcióját végzik el. Ilyenformán művességgel 
miniatürizált, illetve a kiírást bátorsággal figyel
men kívül hagyó anyagot hozott Bozsó András, 
Klacsán Margó, Erdős Katalin, Tímár Gergely.

Orbán György vetített sorozatában a szűk 
térben dokumentált alak optikai torzulásait, 
groteszk geometriáját és bezártságba bolonduló 
idiotizmusát idézi a HattyúFIázban. A koncept 
rutinját hozta némileg Major Lajos a Múzeum 
Galériában. Az untig ismerős dolgok szegényes 
sokasága, ismétlődéseik, csak kétségbeejtően 
apró jelekben eltérő azonosságuk adja a mű 
poétikai energiáját. Miközben a Dóm Kőtár 
Galériájában vendégként6 a török Neriman 
Polat „játszik el” a minimális lakótér és 
háztömeg dokumentatív hitelességű

megidézésével. Megrendezettség és tervezői 
céltudatosság mutatkozik a többi kiállító 
munkájában is. Jellegzetesen így jár el az 
ugyancsak vendég, német Berndt 
Kleinheisterkamp a maga Lakótelep című és 
Valerie Schmidt tíz, tökéletesen véletlenszerűen 
egymás mellé helyezett képből álló sorolásos 
gyűjteményében. „Könnyű tipológiák”. Láttunk 
százával ilyeneket. Jobbakat.

A színes technika vegyül a konceptuális 
megfontolásokkal egybe Hangay Enikő munkáin. 
Egyes nézőpontjai, eleganciája a klasszikus 
labormunka szépségét idézik fel, miközben 
egyetlen papírra nagyított tökéletes „polipti- 
chonjai” logikai természetű keretben válhatnak 
csak egységessé. Értékes Cuhorka Ádám 
digitális camera obscura sorozata a pesti 
aluljárókról. Képeinek festőisége kiforrott látás
ra utal, a klasszikus fotóművészet értékregisz
tereiből mindössze az érdekes modor keve
redése a tematikai újdonsággal marad. Kalmár 
Lajos divat-, és reklámfotók világát idézte.
Képén jól sminkelt arc fonódik egybe egy 
kerámiaszobor fejével, karjaival. Tökéletes rek
lámfotó. A kép ellentmondásmentessége a pro
fesszionális fényképezés szilárd normarendjének 
meglétére utal. Langmár Péter munkái egy 
ismerős életforma számbavételét más-más 
nézőpontból végzi, regisztrálja az abban 
mutatkozó hiányt. A térbeállítás módja uni
verzális jelentéstöbblettel jár. A fénykép kvalitá
saihoz több alkotó is társít a társművészetek

Múzeum Galéria: Gyenis Tibor alkotása J
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leleményeiből, a konceptuális művészet hagyo
mánytárából kölcsönzött elemeket.

Baricz Katalin fekvő aktja körül a torzuló 
négyzetes kijelölés jelzi talán leginkább a 
fényképezés fajlagos eszközeivel, amit többen 
„csak” alkalmazott minőségben tettek meg. 
Hogy az „Egy négyzetméter” fotóvá válva már 
nem „egy négyzetméter” többé. Hiába tapad 
viszont Hamarits Zsolt a méterrudak torzítás- 
mentesen biztosított pontosságának 
képzetéhez, a fotó referenciális adottságai ilyen 
fokú szenvtelenség mellett nem járnak sem
miféle többletértékkel, ráadásul az analógiák 
jelentékeny előtörténete a vállalkozás erede
tisége körül is ébreszt kétségeket. Göbölyös 
Luca modellje a HattyúHáz-i teremsarkában 
földre tett egy négyzetméteres színes képén 
úgy tekint háttal a sarokban ülve felfelé, mintha 
éppen ebben a térben, sarokban készült volna 
a fotó. A teremsarok falai a fotó által és benne 
felidézett eredeti tér viszonylataival tökéletesen 
megegyező irányúak. Sejtetett térből a valósá
gos térbe — mondhatnánk elismerően, ha nem 
éreznénk mondjuk a falon függesztett pozí
cióban „működő” képet az itt némi szépelgő 
modernkedéssel beállítottnál ravaszabbnak, 
komplikáltabb jelentésűnek.

Göbölyös Luca a Zsolnay gyár egykori elekt
romos centráléjából kialakított Kísérleti Labortér 
falain kapott további lehetőséget arra, hogy 
Veled is nélküled — párosán szép az élet című 
sorozatát és öt, ugyancsak egy négyzetméteres 
képét bemutassa. Sajnálatosan eluralkodnak a 
bemutatásra termett fotókon a zavaros alkalmi 
tér, antiesztétikus környezet magukban talán 
helyénvaló motívumai. A tisztán kivitelezett, 
átgondolt művészi program kényszerű aláren
deltségben esélytelenné válik itt. Pedig a Veled 
is nélküled — párosán szép az élet képei 
méltóak a figyelemre. Nem a tárgyak beszélnek, 
azok csupán hitelesítik a „mesét”, de színes 
adataik nélkül a találkozások, halál, elválás 
„meséje” biztosan másmilyen lenne. A fotókra 
géppel írt szöveg prózanyelve és a míves doku
mentáció még a Labor Kísérleti Kultúrtérben 
sem vált teljesen mellékessé.

felületei feszülnek egymás mellett. Üvegtégla 
rejtélyes furatokkal, vasgolyó, egy rugó felül- 
nézete dermedt képpé a klasszikus kompozíciók 
szabályai szerint. A dolgot és annak eredeti 
minőségeit önmagában megragadni képes 
fotográfus —, mentesen minden egyéb 
kísértéstől — rá mert hagyatkozni magabiz
tosan birtokolt eszére, eszközeire és eszének 
szemére, nem vesz igénybe mást, mint azt, amit 
a fotografálás a kitalálása óta használ. Sem 
technikai, sem szellemi, műfaji tekintetben nem 
zavarja meg az előadás tömörségét semmi. 
Higgadt képek. A teljes eltűnés előtti csend 
„hangzásait” árasztják. Ritka hitelű észlelések.

A képek átvizsgálása után feltűnik, hogy a 
műtárgy mai eszméjében visszadereng a kultúra 
régi, szép korszakainak vágyképe, a közösségi 
bizonyosságok mitikus ideje. És van tanulsága 
a magyar fotóművészeire nézve annak is, hogy 
miért voltak olyan nagyon kevesen érdekeltek 
a „konceptuális művészetben”. Nehéz esztétikai 
előfeltevések és erkölcsi célok nélkül 
műalkotást létrehozni, így a fotó nem esztétikai 
természetű felfogása a fényképhez kötött kon
venciók „fajlagos” tulajdonságainak semmibe 
vételével, a referenciális funkciók túlsúlyával 
gyorsan elmúló, fogyasztási típusú adatokat 
eredményez csupán. A kiállítások nem egy pon
ton bizonyítják, hogy a nem esztétikai céllal 
fogant mű ritkán alkot okos párbeszédekre hívó 
„vitairatnál” többet.

A pécsi kiállítók és kiállítások rev/va/-jei és 
retroA jól kijelölik a „másik választás” kontúr
jait. Ott talán több személyes élmény, éberség 
volna. Itt pedig éppen a hiány ébreszt fel vala
mennyi reményt arra, hogy a vélhetően előlépő 
„új művészet” inkább esztétikai, mint formális 
logikai kritériumokból és technikákból fog 
származni. A művészettörténet „koncept utáni” 
feladata a kilencvenes évektől tapasztalhatóan 
az lett, hogy a művészet intoleráns 
világkultúrájában a „megszűnés” érveit nagy 
intenzitású műtárgytermeléssel hangoztatok 
leleplezése mellett a művészet túlélésének esé
lyeihez organikus természetű adatokat gyűjtsön. 
Amelyekből itt, Pécsett, most is találtunk 
néhányat. ■

HattyúHáz: Baricz Katalin -  1 m’

HattyúHáz: 
Herendi Péter - 1 m‘

A fotóval elkötelezetten érvelő Gyenis Tibor 
poétikája az élethelyzetek dokumentálásából, 
a kreatív folyamatok elemző számbavételéből 
építkezik. Szövegei klasszikusan „konceptes” 
megfogalmazások „A várt, vagy a váratlan 
esemény ér többet?”, vagy „Sosem hagytam 
esélyt a véletlennek”, „Mi a valószínűsége 
annak, hogy a dolgok pontosan úgy történnek, 
ahogy elképzeltük?” — állnak üzenet-szalagocs
káin. A kérdések, a fogalmak és képi jelek 
olykor szórakoztató kombinatorikájából a dol
gok együttállásának, együvé tartozásának felis
merései bomlanak ki, amelyeknek közvetítésére 
a fotó jól használható médium. A munkák 
ellenállhatatlanul idézik a néhai Erdély Miklós 
itteninél sokkal kevésbé rafinált, ámde gondo
latgazdagságában és akkori bátorságával 
mégiscsak elsődlegesnek tetsző gesztusait 
a hetvenes évek elejéről.

Herendi Péter darabjait gondolom a kiállítás 
legjobb képeinek. Elkerült minden spekulációt. 
Tárgyak monokróm, titkon nagyon is színes
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Ötvenéves a Mecseki
Ha valaki mostanában megkérdezte volna tőlem — így egy párbeszéd keretei között lehetett volna 

kifejteni — visszatekintő rövid véleményemet a Mecseki Fotóklubról, amelynek csendestársaként 

töltöttem Pécsett az elmúlt harmincöt évet, a következőket mondtam volna. Azt, hogy minden 

emlékezés: tévedés. Minden emlékezés felemás, töredékes, félreértésekkel teli vélelem. Minden 

emlékezés kimosakodás, valóságkorrekció. Minden emlékezésre alapozott ünneplés öncsalás, stilizált 

magakelletés. Cinkosság a mindent szétmorzsoló idővel. Visszamenőleges igazolása annak, ami előre 

tekintve számos kalkulálhatatlan körülmény miatt teljesen kiszámíthatatlan. Van elégséges okunk 

arra, hogy ilyesmiket mondjunk, hiszen nincsen erősebb eleme köznapi tapasztalatunknak, mint az, 

hogy nem tanulunk tévedéseinkből, hogy a múlt nem tud lenni az élet tanítómestere, hogy százszor 

is bele lehet lépni ugyanabba a folyóba. Hogy bűnre nem következik bűnbánat, így bocsánat sem, 

hogy a jó egyáltalán nem nyeri el a jutalmát, hogy a Kulturális Főváros vízióból már csak a kultúra 

hiányzik, stb.

Bátran megvizsgálhatjuk magunkban a 
kéretlenül előtolakodó furcsa feszengés okát, 
ami egyre elfog bennünket tetszőleges évfor
dulóinkon, megemlékezéseinken. Megtanultunk 
nem hinni a szemünknek. Ezt is tudja tenni 
velünk a történelem. És mégis „viselkedni” 
szükséges valahogy ebben a helyzetben.
Fel kell például ismerni, hogy a művészetek 
„királyi útja” — ha létezik — nagy rejtettség- 
ben vissza-, visszahív elhagyottnak hitt elágazá

sokhoz. Kapacitása erre végtelen és megmu
tatkozni is felfoghatatlanul sokféle módon 
képes. A Mecseki Fotóklub képes történetét 
felidézve esetünkben sincs másról szó, mint a 
lehetséges emberi együttlét harmóniát biztosító 
garanciáinak egyikéről, a műalkotás egyik fun
damentális karakterjegyéről. Ami érdeklődé
seket, törekvéseket sodort egybe, ami segített 
szóra nyitni ajkakat, alkalmi értelmet adott egy 
értelmetlenségekkel és irracionális érvekkel

átszőtt közeg elviselésének. Ami úgy volt jó, 
ahogy annak idején egy darabig volt.
Helytelen, mi több, ízetten lenne, ezért aligha 
törekedhetnék most arra, hogy e furcsa kijelen
tések megfelelő szabatosságú kifejtésével 
eltereljem a figyelmet egy mégiscsak tagad
hatatlan tény emlegetéséről. Hogy ötven éve, 
1957. március 8-án megszületett egy közösség, 
és hogy az még ma is létezik. Az emlékezéssel 
felidézett történelemben igaz ugyan, hogy 
sajnálatosan elvész néhány izgató, érzéki 
minősége miatt lényeges mozzanat. De már 
csak ezért is, csakazértis forduljunk bátran a 
fotográfiához. Kérjünk attól az anyagtól, médi
umtól segítséget, aminek létezése itt emberi 
minőségek dicséretére kell, hogy sarkalljon, és 
aminek egyik funkciója mégiscsak az maradt, 
hogy dokumentáljon. Hogy korrekciókat hajtson 
végre a rossz utakra tévedő, stilizálásokra 
olyannyira hajlamos emberi emlékezésben, ha 
a járt utak járhatatlannak tetszenek.
Anyagunk kisegít a körből, amiben aligha 
időzhetünk tovább a szándékolt ünneprontás 
vádjától fertezetlenül. De a nyersebb megfogal
mazással talán tényleg figyelmet tudunk 
ébreszteni tárgyunk iránt. Emberkéz alkotta 
művek iránt, egyszerű fényképek iránt, ame
lyeknek alkotói most sem tartanak számot arra, 
hogy kultusz emelkedjen fölébük. Amelyek 
azonban az őket megillető helyükre szeretnének 
kerülni, akár a hiteltelen emlékezés segítségével 
is. És ebben az organikus természetű funkcióke
resésben segítheti a fotográfiával a mai ember 
az ő valódi világát. Jót és jól, a jónak helyet 
szorítani a legnagyobb művészet. Egy dolgot 
nem ártana tudni hozzá. Mi is ez az emlegetni 
való jó itt?

A Mecseki Fotóklub ötvenéves története 
mintha képviselne egy modellt, ami abban az 
értelemben feltétlenül „ellene tart” az elmon
dottaknak, hogy szakmai toleranciája, 
érzelmessége, majdhogynem baráti atmoszférája 
és vidékiesen lassú reakciósebessége a szemé
lyesen is azonnal értékelhető dolgok „avitt” 
közegeként egy olyan lehetséges világot kon
zervál, amelyben nemcsak események (mint a 
modern művészetben), hanem folyamatok is 
vannak. Felelős emberek, önkéntesség, amely
ben a jó sikere és a rossz elviselése döntően 
helyben ható körülmények maradtak. Tartós 
közösségről van szó. Elhangzik újra a jelző: jó, 
anélkül, hogy meghatározása körül eredménye
sen sürögtünk volna. Törődjünk tehát vele egy 
keveset.

A magyar és európai fotográfia történetének 
számon tartott alakjai távoztak el közülünk az 
elmúlt ötven évben, ők évtizedek adminisztratív 
és alkotói energiáit fordították a Mecseki 
Fotóklub „felépítésére”. Születtek ezen idő alatt 
fotográfusok, akik a 21. század léptékének és 
technikáinak megfelelő módon kapcsolódnak 
elődeik tevékenységéhez. Meghonosodott 
ezalatt itt sok minden, ami a modernizálódó 
Európában a fotográfia hagyományát a látásmó
dok, a jelentések kutatásának, technológiai 
megújításnak eleddig ismeretlen teljesítményein
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keresztül felidézhette. Pécs fotóklubba tömörült 
alkotói elfogadható szinten járultak hozzá a 
fényképezés nagy sebességgel átalakuló kon
vencióinak letelepítéséhez, miképpen a 
fényképezés megújításának számtalan jól meg
jegyezhető gyakorlattal jelezték honi esélyeit. 
Életet tudtak adni annak a — az ötvenes évek 
végétől Pécset és Baranyát jellemző, gazdagon 
árnyalt — couleur locale-nak, aminek 
megörökítéséhez nemigen volt a fotografálásnál 
elevenebb, más eszköz. És miközben mindez 
elsősorban a dokumentatív funkciókra 
vonatkozóan látszik igaznak, a „megörökítés” 
hátterében még a lefojtott kulturális politikai 
helyzet ellenére is az erős esztétikai megújulás

igénye forrt. Nem lehetett az teljes véletlen, 
hogy az „új fotográfia” olyan erővel vált 
érdekessé ötven évvel ezelőtt Pécsett is, hogy 
erejét fitogtatva egyszeriben egy elkötelezett 
alkotóközösséget is ki tudott állítani.

Nem lehetett véletlen a modern 
fotóművészeti tendenciák irányában tájékozódó 
Mecseki Fotóklub létrejötte. Megalakulásától 
fogva jelen van tevékenységében a 
nemzetköziségnek valami nagyon halvány 
minősége, a kelet-európai szabadság alig mélta
tott vívmánya, ami a megértésnek — legalább 
az egyik művészetben — szélesebb sugarú kört 
biztosíthatott. Európa városainak különböző 
klubjai, versenyei, kiállításai hívják a Mecseki 
Fotóklub tagjait, küldenek egymásnak anyagot, 
katalógusokat, vendégművészeket. És fogadnak 
is ilyeneket. Szerveznek maguknak, másoknak 
is kiállításokat, dia-, diaporáma „fesztivált” ren
deznek, hazai és külhoni országrészek fotográ
fusait invitálják rendszeres bemutatókra, majd 
maguk is küldenek anyagokat a különböző 
helyszínekre. (1973-ban Nemzetközi Fotófórum 
néven ismertté vált több országot átfogó kiál
lítássorozat, amely 1993-ig tartott. Baranya és 
Vas megye, Karintia, Stájerország, Florvátország, 
Szlovénia, Friuli Venezia Júlia tartományok fotó

sai vettek részt ezeken.) A „Nő” téma körül 
nemzetközi kiállítás sorozatot szerveztek és 
egészen napjainkig egy évtizeden keresztül 
gazdája volt a klub a nagy sikerű Kortárs 
Magyar Fotográfia kiállítás sorozatnak. A fiata
labb klubtagokból létrejött Focus csoport a 
modern társművészetek problémavilágát is 
befogadva alakította ki fotóművészeti profilját. 
Nem találok magam közelében jobb megfogal
mazást arra, amit végeredményben most el kell 
mondani. Idézek tehát az Alexandra Kiadónál 
most megjelent, a Mecseki Fotóklub ötven évét 
bemutató kötet előszavából: „Ebben a 
közösségben most az ötven évvel ezelőtt még 
nem is sejtett látásmódok, technológiák és tár
sadalmi beállítódások szemléjét is el kell 
végeznie annak, aki a fotóval bárminő 
közösséget kíván vállalni. De hihetetlen mégis, 
hogy egy közösség, amelynek létrejöttét nem 
hivatalos szándék, vagy politikai megfontolás, 
hanem a közakarat sürgette, mindmáig úgy és 
azért létezik, ahogy és amiért megteremtői 
létrehozták.” ■
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Előhívás — A Mecseki Fotóklub 50 éve 
1957-2007 című könyv és a Pécsi Kisgalériának 
a Mecseki Fotóklub jubileumához kapcsolódó 
kiállítása alapján Autonóm rekesz
Több — bár nem ily fegyelmezetlen — 
tiszteletkört is megérdemelne az ötvenéves, 
lassan szépkorú társaság, a Mecseki Fotóklub, 
azonban kevésbé a jubileum, vagy az alkotók, 
mint inkább a tevékenység kézzel fogható ered
ményét, és a szellemiséget tartom méltatásra 
érdemesnek.

A fény rögzítésére törekvés bármilyen for
mában — ha a festészetet is ide számítom — 
több ezer éves emberi tevékenység, immáron 
kazalnyi irodalommal — így én, mint laikus e 
területen, ezzel (fotótörténet, fotóelmélet, szak
kritika stb.) nem is szándékozom foglalkozni.

A Mecseki Fotóklub indulásakor 1957-ben 
a fényképészet komoly analóg szakismereteket 
követelt meg a fotóstól, ezzel szemben a mai 
kor digitális high tech szintje elért odáig, hogy 
aki képes egy gombot lenyomni, az szinte bár
mit le tud fényképezni egészen addig, amíg ki 
nem fogy az elem, be nem telik gép memóriája. 
A mai kor fototechnikája az automatizálásából 
következően összemérhetetlen az ötven esz
tendővel ezelőttivel. Házilagosan, egy fotószer
kesztő program segedelmével, s némi gyakorlat
tal szinte bármi előállítható, eltüntethető, 
másolható. Már-már paradox a műalkotásfoga
lom is, vagy minimum átalakult. A fényképész 
mesterségbeli tudásából az előhívás folyamata 
lassanként már muzeális csetekvéssor gyanánt 
hat, a fényérzékeny film helyett marad a 
memóriakártya, és a sötétkamrában zajló 
előhívás helyett az adatmentés, egy tekercs 
filmre 24-36 fotó fért el, míg a digitális techni
ka megengedi, hogy akár egy színházi előadás 
alatt ellőjön egy fotós cirka 1500 képet, vagy 
többet, míg az ujja el nem fárad.

A csendéletek, tájképek, zsánerképek és 
portréktól kiindulva mára erőteljesen csak 
vizuális nyelven fogalmaznak a MFK alkotói.
Dr. Szász János Panel és Hazafelé címet viselő 
fotója az Előhívás című könyvben egy oldalon 
kapott helyet (ez a könyv szerkesztője,
Harnóczy Örs munkáját dicséri), vagy Szász 
következő, szintén párosítható fotói —
Kitekintés illetve Ormánság. Mert e kettősök 
szinte meg-megszólalnak, ám egy olyan nyel
ven, amely a vizualitáson túlról nehezen meg
fogható, hívhatjuk kifejezésmódnak, 
nyelvhasználatnak, de ennél komplexebb, ezen 
a párok ironikusan egy történelmi korszak 
szuggesztív meghatározására képesek, átél- 
hetővé válik a látszólagos ellentét: tyúkól 
kontra panelház (szögletes otthonok), vagy akár 
a gangról tekintgető öregasszony és az ólból 
kileső birka megigéző párhuzama.

Az 50 év fotóterméséből válogatott képek 
között is vannak kiemelkedők. Marossy 
Istvánná Tejesautója 1961-ből éppannyira 
rögzített a jelentéshez, mint amennyire 
függetlenül létezhet tőle. Semmiféle jelentés 
nem húzódik meg mögötte, alatta, nincsen 
filozófiai mélysége, hanem egyes-egyedül 
önmagával azonos, természetes optikai jelen
ségek összessége, amelyek magukat jelentik, 
szemben az ennél artisztikusabb Tillai Ernő 
csendéleteknél, melyek inkább egy-egy fest

mény kompozícióját idézik. A Tejesautóhoz 
hasonlóan elemelkedik a könyvbeli fotók 
amúgy is kitűnő minőségétől dr. Lajos László 
Kompozíció, 1966 című alkotása. A konkrét
ságán túl — házormon ottfelejtett lelógó drótok 
és árnyékuk — a befogadóban lévő mindent 
antropomorfizáló kényszer belelátatt valami 
egészen mást, akár egy Picasso emberábrá
zolást is.

A könyvből tudható fotótörténeti adalék, 
hogy a Mecseki Fotóklub történetén belül a 
Focus csoport jelentette a megújulást. Ez a 
fotókészítés szemléletében is tetten érhető. 
Kovács Attila, vagy Cseri László, de Kálmándy 
Pap Ferenc is felismerhető stílusjegyekkel saját 
vizuális nyelvet alakított ki. Kovács könyvbéli 
fotóin a hétköznapok egy-egy rituáléjának moz
zanata látható, s mintha csak egy sportesemény 
lenne, a levegőben lebeg a szappan és a 
fogkefe vagy a nadrág. Cseri fotóin az időt és 
az emlékezést tematizálja, az összekeverhe- 
tetlen barnított árnyalatban furcsán meghajlí
tott, deformált emberalakjai mintha a 
szellemvilágból kerülnének elő. Cseri Képek a 
családi albumból sorozatában szürke színnel 
idézte meg a múlt szereplőit, mint papírfigu
rákat, hasonló módon, de eszköztelenebbül.

A könyv szerint a Mecseki Fotóklub har
madik korszaka 1990-től tart napjainkig. Ha 
elfogadjuk a korszakolást, megállapítható, hogy 
erőteljesen érezhető az eldigitalizálódás, illetve 
az, hogy a technika tudás, valamint amit

fogalmiságnak, kompozíciónak hívhatunk, 
kiemel egy-egy amúgy részmozzanatot a kép
ből, s főszereplővé teszi azt. Még mindig fel-fel- 
bukkannak olyan klasszikus fotók, amelyek az 
élményre fókuszálnak, az „ott voltam”, az „én 
láttam”-ra, így válik kultikussá, ezoterikussá 
egy-egy ív az épületen, virágon, két csigán.
Ide sorolnám Marsalkó Péter portré vagy szoció- 
fotóit, Harnóczy Örs és Körtvélyesi László 
portréit. Felületi sivárságuk által meditációra 
késztető tájképekkel szerepelt Horváth Gábor 
és Hámori Gábor az előhívásban.

A Pécsi Galéria kiállításán időzve kezemben 
a könyvvel, s előttem az eredeti fotókkal meg
tapasztalhattam az arányok játékát. Körtvélyesi 
László Aerografikája sokkal erőteljesebben 
hatott a falon. A legtöbb képet üveg mögé 
helyezték, a fényes felület alatt a paszpartu 
tompasága visszaverte a környezetét, így a 
képek nagyobb részébe a kiállítás-látogató — 
így én is — magamagát belelátta. Két kép 
különösen élénk hatást váltott ki, többször 
vissza kellett mennem dr. Szász János 
Filmszínház című fotójához, illetve Harnóczy Örs 
Fotószobrok N0.3. A képek hatásmechanizmusát 
nehezen tudom megfogni. Mi az, ami miatt 
ezek jelentették számomra a legtöbbet? Talán 
Harnóczy és Szász eszköztelensége, letisztultán 
pontos minimalizmusa. Lehetett volna Kőhegyi 
Zoltán Marx-Engels című képe is, illetve a kiál
lításon és a könyvben eltért a cím. Ez a merész, 
ironikus fotó túl konkrét, bármely címmel is 
illetem. Feltehetően egy vásáron az ócskapiacon 
észrevett, egymás mellett heverő tárgyegyüttes. 
Mégis ez a blikkfangos cím mutatott rá arra, 
hogy a fotó címe, mint a narrátor az amerikai 
darabokban befolyásolja a néző és a mű dialó
gusát. Eljátszottam a címadással, egy-egy kép 
önmagától eltérő univerzumba lépéséhez ete- 
gendő-e egy-egy bemondás szintű névadás. 
Egy-egy elmosódó, „rossz” fotót megment-e 
egy név? Vagy egy szép természetfotónak árt-e 
egy jelenkori poén, mint pl.: Horváth Csaba 
Mátrix névadása egy harmatos pókhálót ábrá
zoló fotónak. Ki fog emlékezni tíz év múlva erre 
a filmre? Vagy Tám László egy névadással 
egészen pasztelles árnyalatúra lágyítja egyik 
képét — Apám emlékére —, mely egy pár 
ócska, időtlenül régi cipőt állít a középpontba. 
Csíkos Gergely a könyvben Anikó című képe a 
kiállításon Álomszépen nevet kapott, de a fotót 
nem a névadás tette érvényessé, hanem a 
zavarba ejtő, finoman megnyilvánuló szépség.

Nehezen állítható, hogy bármiféle 
egységesülés lezajlott volna a Mecseki 
Fotóklubban — legalábbis a kiállításon és az 
általam ismert anyagokból ez nem szűrhető le 
—, de a vizuális igényesség folyamatosan jelen 
van a képeken (nem volt, hanem van, hiszen a 
fotók, mint a festmények megőrzik a bennük 
feszülő energiát). Messziről nézvést úgy tűnik, 
hogy olyan közeg teremtődött a fotóklubban, 
amelyben az egyéni szabadság érték, s az 
autonóm alkotókat egyedül a vizuális minőség
re való törekvés köti össze. Kérdés, hogy még 
meddig? ■
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T

ROMVÁRY FERENC

Kőibe Mihály emlékkiállítás
Száz éve született Kőibe Mihály. Mohács város Önkormányzata magánkézben 
és köztulajdonban lévő alkotásaiból rendezett tisztelgő kiállítást 
a Kossuth filmszínház emeleti kiállító termében, 2007. október 12-én.
Az alábbiakban Romváry Ferenc kiállítás-megnyitó beszédét közöljük.

Tisztelt Megjelentek! Hölgyeim és Líraim!

Engedjék meg, hogy szubjektív visszaemlékezéssel kezdjem mondandómat. A hatvanas évek közepétől gyakorta rendez
tünk kiállítást Mohácson. A csata évfordulóján, busójárás idején és más egyéb alkalmakkor. Ekkor ismerkedtem meg Kőibe 
Mihállyal, mivel általános iskolás tanítványainak a kiállítása, a busójárás gazdag élményvilágának hatására készült rajzok 
rendezése is a pécsi múzeumosok feladata volt. Két kis színes remeket ezek közül Kőibe Mihály nekem ajándékozott. Egy 
busót ábrázoló színes ceruzarajzot, amelynek az akkor 8. osztályos Neer Ádám volt a szerzője és egy tüneményes gyer
mekrajzot, egy török-magyar csataképet. Legányi Jenő 1. osztályos tanuló volt az alkotója. Vele legközelebb már fiatal fel
nőttként futottam össze, amikor a mohácsi magántulajdonban lévő képek begyűjtése során házról házra, lakásról lakásra 
jártam. A telefonkönyvben ez a hajdan volt ifjú ma már mint Legányi Jenő doktor szerepel. A két rajzot máig megőriztem.

Most azért gyűltünk itt egybe, hogy ünnepeljünk. Kőibe Mihály mohácsi magángyűjteményekben, magán- és köztulaj
donban őrzött képei függnek a falakon, bizonyságul annak, hogy nagy néha a kiválasztottaknak sikerül prófétává válni 
saját szőkébb pátriájukban. Bennem az élt, hogy Kőibe nehezen válik meg a művektől, nem volt az a nagy szerepvágyó, 
szerény volt minden megnyilvánulásában, mai kifejezéssel élve nem volt az a nagy villogó. Mindenkor belső világának a 
kiteljesítésére való törekvés motiválta. És íme a valóság. Sokakat megigézett az a világ, amit Kőibe Mihály álmodott meg 
és tárt elénk, és itt a bizonyság rá, ezzel sokakat is megigézett. Elérte azt, hogy befogadó városában immáron önálló 
kiállítása van, hogy 17 évvel öröklétbe való távozása után sem feledkeztek meg róla, hogy kiállítással adóznak emlékének. 
A messziről jött ember tájékozatlanságával mondom, talán egyszer még emléktábla-avatására is sor kerül annak a háznak 
falán, ahol élete nagy részét leélte, ahol művészete kiteljesedett, ahol ez a varázslatos életmű megszülethetett.

E sajátos bevezető után igyekszem szorosan a tárgyra térni. Nem mintha nem lett volna hátsó szándékom e mondan
dóval, ugyanis Kőibe Mihály, az alkotóművész egyúttal olyan mester is volt, aki nemcsak leendő művészeket képzett, 
hanem egyúttal a művészetre, a művészet értésére és szeretetére nevelt, a művészet befogadására tette érzékennyé 
mindazokat, akiket a sors hozzá vezérelt.

Ismert tény, Kőibe Mihály nem volt tősgyökeres mohácsi. Légrádon született 1907-ben, a víz melletti településen, 
a Mura és a Dráva összefolyásánál, a Dráva jobb partján. A szülőföld iránti örök vágyakozás nyaranta hazaszólította, már 
amióta a politikai viszonyok erre egyáltalán lehetőséget teremtettek. Légrádot ugyanis Trianon elszakította, az egykori 
Jugoszlávia, ma Szlovénia peremvárosa. Szülei Zágrábban éltek, édesapja mozdonyvezető volt, a budapest-bécsi és a 
budapest-fiumei vonalon járt. A család azonban még az első világháború előtt Pestre költözött, így ő a gyermekkorát, 
elemi és középiskolás éveit már a fővárosban töltötte, ahol gimnazistaként Patkó Károly szakkörét tátogatta. A Baross- 
téri vasutas bérházban, a Nyolcházban laktak. A Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkár osztályába került. Hamarosan 
a Mester szűkebb köréhez, az úgynevezett zsenik társaságához csatlakozhatott. Glatz a mellett, hogy szigorúan 
megkövetelte a rajztudást, nagy önállóságot biztosított tanítványainak. Hagyta a tehetséget szabadon kibontakozni. A rajz
tudás biztos ismeretét azonban megkövetelte, hogy arra építkezve az egyéni kifejezésmód, az egyéniség kibontakozása, 
végezetül az önálló út elérhetővé váljon. 1928-ban Kőibe a főiskolán lord Rothermer ösztöndíjában részesült, kitüntető 
elismerést kapott a Szinyey Társaságtól, és Nemes Marcell-féle ösztöndíjban is részesült. A kor gyakorlatának megfelelően 
számára is az itáliai tanulmányút és párizsi élményszerzés volt a főiskolai tanulmányok betetőzése, a nagybetűs életre 
való felkészülés fontos állomása.

Kőibe Mohácsra még főiskolásként, Glatz Oszkár nyári művésztelepének résztvevőjeként került. A legenda szerint 
a számára akkor még ismeretlen kisvárost azért választotta, mert oda hajóval lehetett menni! Ezt követően azonban a 
nyarakat éveken keresztül már rendszeresen Mohácson töltötte. Glatz helyválasztása érthető volt, ugyanis erősen vonzó
dott a népviselet, a népművészet, a paraszti élet festői eszközökkel történő megjelenítéséhez, és nem utolsósorban 
Pécshez is szorosan kötődött. A húszas-harmincas években a magyarok, a sokácok, a németek lakta Mohács érintetlen 
szépsége, látványos népművészeti kavalkádja rendkívül vonzerőt jelentett az arra érzékeny festőnövendéknek. Aztán 
1931-ben, 24 évesen, végleg ittragadt. A pompázatos népviselet, a Duna vonzása mellett döntőnek bizonyult, hogy megis
merkedett élete párjával, későbbi feleségével, Rózsikéval. Megnősült és végleg lehorgonyzóit a Duna partján. Az ipari- 
tanonc-iskolában kapott óraadó állást, rajzot és technológiát tanított. Délután és este voltak az órák. Később elemi 
iskolában, általános iskolában lett rajztanár, városi képzőművészeti szakkört vezetett. Számos növendéke került Pécsre, 
a Művészeti Szakközépiskolába, majd a Képzőművészeti és az Iparművészeti Főiskolára. A Szabadság utcai volt Belvárosi, 
ma Boldog Gizella katolikus általános iskolában volt az a bizonyos rajzkiállítás, ahol ő tanított, és ahol mi is össze
találkoztunk anno.

Mohácson a 30-as évek végén, a 40-es évek elején pezsgőnek mondaható művészeti élet bontakozott ki. Itt élt az 
avantgárd festő, Martinszky János és felesége, a grafikus Rohacsek Anni, rövid ideig Kelle Sándor, gyakorta megfordult itt 
a fogadalmi templom építője, Árkay Bertalan és felesége, az üvegtervező Sztehlo Lili, ők a háború utáni ínséges időkben 
egy darabig Mohácson laktak. Az általunk már villányi festőként ismert Virányi Endre is a város lakója volt ez idő tájt.

Kőibe Mihályt 1935-ben fogadta sorai közé a nagy múltú Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága. 1935-ös 
tavaszi tárlatán Pécsett, a Katolikus Kör nagytermében — jelenleg ez a Csontváry Múzeum — Egry József, Gábor Jenő, 
Martyn Ferenc és Molnár Farkas mellett, a 44 kiállító művész között Kőibe bemutatkozásként három olajképpel vett részt. 
Az Angyali üdvözlettel, A szépség zenéje és az Ébredés c. kompozícióval. Az első kettőnél 250, a harmadik kép esetében 
pedig 100 pengő ármegjelöléssel. 1937-ben a tavaszi tárlaton Sokádány c. olajfestménnyel szerepelt. Legközelebb az 
1943-as őszi kiállításon vett részt a Vízmerőlány és az Itatás c. temperával.
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T

1943-ban mohácsi művészek szorgalmazására a Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága első 
mohácsi kihelyezett kiállítását rendezte a Városháza közgyűlési termében. Ezen a tárlaton a hely
belieket Kelle Sándor, Kőibe Mihály, Martinszky János, Rohacsek Anni és Virányi Endre képviselte. 
Kőibe hat művet állított ki, egy terrakotta Női fejet, egy temperát, egy linómetszetet és három 
rézkarcot. 1944 januárjában a Társaság harmincharmadik, egyben második, immáron önálló mohá
csi kiállítására került sor, melyen ők öten ismételten részt vettek. Kőibe az 1943-as őszi pécsi kiál
lításon szerepelt két művét mutatta itt be. Érdekességként jegyzem meg, hogy a katalógus hátsó 
belső borítóján Kőibe Mihály /  divatüzlete /  Mohács /  úri és női divatáruk reklámoldal látható. Míg 
korábban Kőibe Mihály neve mellett a művésznévsorban még a Kossuth Lajos utca szerepelt, az 
1943-as mohácsi katalógusban azonban már a Felső-Dunasor 29-es számot olvashatjuk. Ez a Duna- 
parti ház volt évtizedeken át az otthona, és csak élete alkonyán a város előzékenysége révén 
költözött át a közeli emeletes bérházba, ahol a Duna látványa még inkább karnyújtásnyira került 
hozzá, a víz szerelmeséhez.

A világ hamarosan kifordult sarkaiból, így a felpezsdülő mohácsi művészeti életnek is 
hamarosan vége szakadt, Meghalt Martinszky, nemsokára követte őt felesége, Rohacsek Anni. Kelle 
Pécsre költözött, Árkayék visszatértek Budapestre, Kőibe így egyedül maradt. De szerencséjére 
Péccsel való kapcsolata egyre szorosabbá vált. Martyn Ferenc művészbarátsága, odafigyelő mellé
állása, valamint a Képzőművészek Dél-dunántúli Területi Szervezetéhez való tartozása biztos tám
pontot jelentett. Legfőképpen azonban az alkotáshoz viszonyuló belső késztetés volt számára az 
az irányt mutató legfőbb vezérelv, amely a szakmai egyedüllétet, a művészvilágtól való távollétet 
áthidalni volt képes. Mindezt olyan magas szinten, hogy itt most mindentől elvonatkoztatva, a 
tények ismeretében vagy nem ismeretében, a művekkel való szembesülés során ez a magáraha- 
gyottságból eredeztető hátrány fel sem sejlik. Egyszer egy nyilatkozatában hangzott el életszem
léletnek is felfogható tömör sommázata: művészetre nincs szükség, de nem lehet nélküle élni!
„Én úgy gondolkodom, ahogy dolgozom, és fordítva. Először pár vonallal csinálok egy kis 
jegyzetet. Félreteszem. A rajz után két-három nap múlva elkezdek dolgozni és észreveszem, hogy 
azok a motívumok jelentkeznek a képen, amelyeket láttam, amelyek a tudat alatt éltek eddig.
Olyan ez a munka, mint az álom. A motívumok visszatérnek. De már leszűrve. Ezekből lesznek a jó 
dolgok. Egyszerűen odaállni a vászon elé, a felületet egyszerre föltenni, nem, ezt én nem tudnám 
csinálni. Csak ami a szűrőn nem hull ki, ami megmarad, abból lehet valamit formálni. Átélés nélkül 
nirics kép. Kell az élmény. Feltétlenül kell. Nem szárazon, nem ugyanúgy visszaadni. De mindennek 
ez az alapja.” Egyik volt kedves tanítványa, Varga Zsuzsa fogalmazta meg Kőibe művészetéről: nála 
a motívumok gyűjtögetése, a jegyzetkészítés a szellemi munkának csak az egyik fázisa. Valóban, 
ő belülről festett.

Murális munkáinak sorát a mohácsi temető Árkay Bertalan tervezte ravatalozójának 1939-ben 
készített két freskója, a Lázár feltámasztása és a Jairus leányának feltámasztása indítja. Ezt követi 
1941-ben a volt Korona, majd Béke Szálló seccója. A falképen jellegzetes mohácsi életképek, a 
dobóhálóval történő halászás, a Dunai vízhordás feketére égetett agyagkorsóban, a város különféle 
nemzetiségű, a népcsoportra jellemző viseletbe öltözött lakóinak színpompás együttese. Mindez 
részben már múlt, mert az ötvenes években illetéktelen kezek átmázolták. Nem tudom, tán már a 
nyomaiban sincs meg. Az embert próbára tevő sötét ötvenes években készítette a fogadalmi temp
lomban az Árpád-házi szentek tiszteletére emelt mozaik-oltárt. 1958-ban az általa kikísérletezett, 
cement-sgraffitóval, a pásztorfaragások viaszberakásos, ún. spanyolozással rokonítható technikával 
készült a pécsi szülészeti klinika életnagyságú, Matisse-ra hajazó figurákkal ábrázolt anya-gyermek 
motívumsora, mely bár nagy szakmatechnikai visszhangot kapott, a logikus folytatás elmaradt.
Mert nem volt hajlandó társulni egy fővárosi művésszel, mert nem akart saját szellemi kincsén osz
tozkodni. Élve a Mohácsi Farostlemezgyár-adta lehetőséggel, faintarziát is készített, tíz különböző 
busófejből álló sorozatot egy mohácsi cukrászda belső falára.

Életművének jelentős hányadát azonban mindenképp a nagyszámú grafikák adják. Nagyon 
sokat rajzoltam. Engem a rajz nagyon kielégít — nyilatkozta egyszer Tüskés Tibornak. Szénrajzain 
egyértelműen a vonal és a folt játszik kiemelten meghatározó szerepet. Pedig a vonal az a kifejező 
eszköz, amely a természetben voltaképpen nincs meg. Tehát tiszta absztrakció. Miként absztrakció

a plasztikus világ kétdimenziós ábrá
zolása is. Mint tehát maga a művészet.
A vonalak nála párhuzamos nyalábokba 
szerveződnek, melyek gyufafejszerű pon
tokban végződnek. Valaki egyszer 
szellemesen megjegyezte, hogy ezek tu
lajdonképpen pálcikarajzok. A tónust az 
eldörzsölt foltok, nem pedig az egymást 
keresztező vonalak adják. A végletekig 
leegyszerűsített, leginkább kínai és japán 
rajzokra emlékeztető stílusa az atmosz
féra, a természeti képek felidézését épp
úgy képes volt megörökíteni, ugyanakkor 
számos rá a példa, hogy az egyedi és 
csoportos emberábrázolásnál is egyaránt 
alkalmazható. Bizonyítékként befejezésül 
itt említeném az 1990-ben albumban is 
megörökített Mohács című történelmi cik
lusát, mely példázza egyrészt Kőibe rég
múlt iránti elkötelezettségét, másrészt 
pedig a Kőibe által kimunkált eszköz- 
rendszer kifejező erejének általános 
érvényességét. ■

Kőibe Mihály: Csendélet, 45x36 cm 
Nagy Gyula (Szolnok) tulajdona

Évadzárás 
a Zsolnay Labor 

Kísérleti 
Kultúrtérben

A jelentős nemzetközi kortárs képzőművészeti 
szemle, a Velencei Biennále egyik fő színtere 
a történelmi múltú Arsenale (az ipar háza). 
Egykor hajógyárként funkcionáló impozáns 
méretű műhelycsarnokai a tengeri birodalom 
nagyhatalmi törekvéseinek haditechnikai hát
terét biztosították. Közel három évtizedes 
kultúripari újrahasznosítása jelentős 
bevételekhez juttatta a nagyrészt a turistafor
galomból élő csodás lagúnavárost. S ha már 
Itália és kultúragyárak, nem új keletű az 
elhagyott, illetve használaton kívüli ipari terek 
revitalizációja: ma már vagy húsz művészeti
kulturális központ működik ilyen helyeken a 
mediterrán országban. A művészeti hozadékon 
túl jövedelemtermelő és munkahelyteremtő 
hatásuk is jelentős. A világszintű warholianus 
faktorizálódás’ folyamatát természetesen a 
tömegkultúra, a divat- és popipar irányítói is 
észlelték. Ma már trendinek számít lepattant 
ipari épületekben pl. divatshowkat, könnye
debb műfajú zenés színházi eseményeket, 
koncerteket is rendezni. Az ingatlanpiac is 
felfedezte ezt az irányzatot: loft névvel jelölik 
Nyugat-Európában és Amerikában az avult 
ipari emlékek felújításával lakások, irodák 
kialakításával életre keltett és új funkciókat 
kapott épületeket.

Pécsett „A Gyár” néven 1991. november 1- 
től működött pár évig az első ilyen jellegű 
kulturális/művészeti kezdeményezés a Czinderi 
utcában, illetve ugyanabból az évtizedből már 
csak emlék a Sopiana Gépgyár Nagy Lajos 
király úti csarnokának zenei fesztiváltere 
(mindkettőt lebontották). 2004 áprilisában 
már a leendő Zsolnay Kulturális Negyedben 
kapott helyet a MédiaGyár Nemzetközi Kortárs 
Művészeti Találkozó a déli oldal üzemcsar
nokaiban. 2006 szeptemberében a Zsolnay 
északkeleti oldalának hatalmas tereiben tar
tották meg az Örökség-gyár kortárs 
összművészeti programsorozat. 2007 
tavaszán és nyarán Keserű Ilona ugyanitt 
vezette Színerő-Léptékváltás festő
mesterkurzusait. Itt zajlott október végén 
a Szemlétek „Vizioaudiális Filmszemle és 
Művészeti Találkozó”. Érdekes párhuzam, 
hogy a civil/vállalkozói, valamint az 
állami/önkormányzati fenntartású szervezetek 
egyaránt használták céljaikra e tereket.

A már több éve kulturális/művészeti prog
ramokkal előálló Mediátor Egyesület idén 
áprilistól október végéig kapta meg kulturális 
újrahasznosításra a Zsolnay néhai 
Nagyfeszültségű Kísérleti Labor épületét, a 
hozzá tartozó kisebb irodahelységekkel, illetve 
az afölötti hidegraktárral, kerthelyiség céljára. 
Mintegy tucatnyi fiatal munkájával, akik az 
üzemeltetést is ellátták, április 8-án már fran
cia előadókat és művészeket fogadhatott a 
Labor Kísérleti Kultúrtér, viszonozva a 
Lyonban, egy ipari területen, egykor foglalt 
házként működő kultúrcsarnokban tett előző 
évi látogatást. Április 12-14. között a 
Laborban rendezték meg a Ki-Talált Terek, 
„Ipari épületek funkcióváltása és a független
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Talált terek — Vissza Gyárba!
kulturális alkotóterek I. Pécsi Nemzetközi Civil 
Műhelykonferenciát ás Találkozót”. A franciák 
(Lyon, Toulouse, Bourges) mellett számos 
fővárosi és pécsi szakértő, illetve független/civil 
kulturális központ képviselője vett részt a ren
dezvényen. A „Más terek” tematikát körbejáró 
konferencia alaptézise a konkrét tér-idő 
együttes volt, mely valós társadalmi aktusként 
teremt kapcsolatot a megszületett gondolat, a 
kreatív gyakorlat és ezek végeredménye között. 
Michel Foucalt nevezte el a több heterogén 
valóság egymásmellettisége és együttes léte 
nyomán kialakuló újfajta teret az utópia és 
a heterogén szavak összekapcsolásából hete- 
rotópiának. A téma társadalmi, politikai, gaz
dasági, szociokulturális, esztétikai és művészeti 
kontextusait járták körbe a konferencia 
résztvevői. Emellett a civil kezdeményezések, 
köztük a kulturális projektek európai uniós és 
állami támogatása, a francia példák tapaszta
latai, illetve tanácsadó műhelymunka szerepelt 
a zenei, tánc- és képzőművészeti programokkal, 
performanszokkal gazdagított találkozón.

A konferencia tapasztalatait is felhasználva 
a Labort üzemeltető egyesület folyamatosan 
alakította a rendelkezésére bocsátott tereket.
A nagy épület jellegzetes dizájnját a Street 
art/grafiti jegyeit hordozó falfestmények, fény
dekorációként vetített festett art-diák, belóga
tott függönyök, a kallódó ipari fém és egyéb 
dolgokból/szemétből új funkciót kapott tárgyak, 
vagy a Retextil hulladékból tebontott fonalak 
újrahasznosításából alkotott ülő- és fekvőal
kalmatosságai adták meg. Koncepciójuk szerint 
felvállalták a kortárs kultúra és művészet, 
kiemelten a fiatalművészet bemutatását. 
Folyamatos kapcsolódási, találkozási pontként 
használva az épületet a kerthelyiséggel együtt, 
utóbbit hagyományos kávézó, söröző funkció
val. A Labor falain a PTE Művészeti Karának 
négy negyedéves, és egy harmadéves festő 
hallgatója (Antal Tamás, Farkas Dániel, Hajnal 
Norbert, Kormos Kriszta, Lődör Dániel) állíthatta 
ki éves munkája termését, mert az évvégi 
kipakoláson szűknek bizonyult számukra az 
Egyetem épülete, jól jött az itteni lehetőség.

Május 18-tól hivatalosan is folyamatos 
kínálattal álltak elő, méghozzá a Labor Kísérleti 
Kultúrtér mellett a Jókai téri Varázskert utczabál, 
majd a Kertvárosban tervezett Panelhetek 
megszervezését is bevállalva. Programjaikat az 
EKF pályázatukra kapott támogatásból valósítot
ták meg. Az, hogy sikerült benépesíteni ezt a 
régi ipari műemléket/Zsolnay-örökséget külön
féle kortárs művészeti produkcióval, érdekes 
hatásokat/hangulatokat eredményezett kon
trasztjaival együtt. Saját szervezésű eseményeik 
mellett kultúrteret adtak hol program
helyszínként, hol fesztiválklubként olyan hivata
los városi rendezvényeknek, mint a Nemzetközi 
Felnőttbábfesztivál, POSZT, ICWIP, Balkán 
Világzenei Fesztivál, Kortárs Magyar 
Fotóbiennálé és a Szemlétek. A zenei prog
ramok többnyire az alternatív, underground 
szcéna képviselőire épültek: a Csókolom,
Bárdos Deák Ágnes (Ági és Fiúk), a Specko

Jedno (Rutkai Borival), Takáts Eszter, a Pscycho 
Mutants, a Pozvakowsky (16 mm-es filmeket 
vetítve), a Sonar, a Másfél Special, a francia 
Mangó Gadzi, a Minimál Orcheastra, a zágrábi 
Bilk és a brazil Essencia Brasiliera léptek fel 
mások mellett. De még bécsi és londoni DJ-k is 
érkeztek a hazaiak mellé tánczenét szolgáltatni. 
A Labor hatalmas belmagassága miatt a rossz 
akusztikával ugyan meg kellett küzdeniük a 
koncertek hangosítóinak, de az évad végére 
már elfogadható szinten oldották meg a prob
lémát. Egyéb képzőművészeti, színházi, fotó, 
stb. programjaik, bár az alternatív művészi 
felfogáshoz, életszemlélethez álltak közelebb, 
azért többnyire elkerülték a kortárs művészet 
kevésbé érthető, a mainstreamtől erősen eltérő, 
nehezen befogadható megnyilvánulásait. így 
gyakorta, a befogadott városi nagyren
dezvényekkel együtt kulturális megközelítésben 
a „centrum a periférián” fogalommal lehetett 
jellemezni kínálatukat.

Ugyanígy ennek fonákja, a „periféria a 
centrumban” a Jókai téri Varázskert prog
ramokon belül is helyet kapott, ahol a kulturális 
hozzáférés egyenlő esélye is a célok közt szere
pelt. Május közepétől egy hónapon át színház, 
tánc-, képző- és fotóművészet, zene és ezek 
keverékei mind megjelentek az itteni kínálat
ban. Ahogy a Jókai tér önmagában is egy 
képzőművészeti alkotás, a public art bővült az 
ismét felállított fatoronnyal, .a belógatott 
határoló szalagfüggönyökkel, a lebegő és 
világító kockákkal. Rajtuk a képek dr. Szász 
János fotóművész gyűjteményéből „Térjátékok” 
címmel válogatva. A fotográfiákon az ötvenes, 
hatvanas évek új lakótelepi „panelcsodái”, és 
a kontrasztba állított falusi élet igazi életterei 
mellett a múlt emlékképei is megjelentek az

emblematikus dzsámival, Székesegyházzal. így 
a népszerű terasszal is rendelkező új közös
ségteremtő helyszínen egy furcsa térjáték áll 
össze.

Varázsszalon néven pedig a Jókai tér 11. 
szám alatti kis kiállítóhelyen a Street art ifjú 
alkotóinak nyílt lehetőség. Olivér Arthur 
budapesti festő „Live & Rare” címmel játékosan 
kedves majomarc és egyéb emberszabásúak 
geometrikus keretbe foglalt vászonstenciljeivel 
jelent meg. A Képzőművészeti Egyetem 
másodéves reklámgrafikus hallgatójának lecsu
paszított, de mégis szimpatikus és befogad
ható, szinte gombjelvényre, matricára kívánkozó 
vidám figurái tényleg olyanok, mintha az 
utcáról/házfalakról kerültek volna a galériába. 
Stark Attila a Moholy Nagy Művészeti Egyetem 
reklámgrafika szakán végzett, szintén a matrica
majmok mestere. Nemrég elhíresült, a könyvfor
galmazásban is megjelent diplomamunkájában, 
a „Kulo City"-ben fővárosi tapasztalatainak állí
tott emléket. Rajzos naplója egy életérzés 
lenyomata, a Street art-osok egyéni dokumentu
ma. Montázsszerűen ötvözte rajzait, festmé
nyeit, szövegeit, a képregények, fotók világával. 
A kötet mellett különös lényeivel teli festmé
nyeit is kiállította.

A sokakat vonzó Jókai téri események közül 
talán Ágoston Béla Zuboly formációjának városi 
folklórja, a Tűzmadarak tűzakrobatikája, a 
Bábfesztivál itteni előadásai, az Európai Ifjúsági 
Zenei Találkozó koncertjei, Góbi Rita táncszín
háza és Darvas Ferenc zongorista koncertje 
emelhető ki. A Labor ebben az időszakban a 
Jókai tér after-helyszíneként, majd később kicsit 
ifjúsági klubként deklarálta magát.

Kertvárosban, a „Nevko-Grundon” szervezett 
Panelhét francia művészek bevonásával zenei 
kísérleteket és foglalkozásokat, vetítéseket, 
installációkat, retextil nyitott műhelyt, interaktív 
játékokat, közös piknikelést kínált kicsiktől az 
idősekig, így próbálva élhető teret, különleges 
vizuális és térélményt varázsolni a házgyári 
monstrumok közé.

A rendezvények jó részét nívósán és a 
folyamatos működést sikeresen megoldó, civil- 
szervezeteket összefogó független csapat 
szűkreszabott financiális, személyi és tárgyi 
lehetőségeit valószínűleg meghaladta a három- 
helyszínes feladat, megosztotta erőiket. A 
kisebb szervezési, technikai és egyéb prob
lémák azonban nem vonják kétségbe kitűzött 
céljaik helyességét. Pozitív és negatív tapaszta
lataik egyaránt felhasználhatók a jövő kultúrájá
nak tervezésénél. Hisz a civil erők bevonása 
nélkül nem számíthat igazi sikerre a 2010-es 
EKF program sem.

A Labor évadzárása egyben búcsú is, hisz 
a tervek szerint a jövendő Zsolnay-Kulturális 
Negyedben itt a Csodák Palotája kap majd 
helyet. ■

* Andy Warhol az 1960-as években az egykori New York-i 
gyárépületben, a Factory-ban rendezte be sajátos 
művésztelepét.
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Forradalmi laboránsok
A kihasználatlanság helyeinek problematikái 
újgenerációs városi jelenségek. A városok új 
központjaitól távol eső hatalmas és üresen álló 
gyárépületek, szerelőcsarnokok — melyekben a 
termelés évtizedekkel ezelőtt megszűnt —, újra
hasznosítható és új tartalommal megtölthető 
területekké váltak. Nyugaton ez a fajta decent
ralizáció, tehát a város szerkezeti újra- és 
átértelmezése, a különböző terek újra
hasznosítása természetes jelenség. Nem csak 
mert logikus következménye az elhasználtnak 
az újrahasznosítás, hanem azért is, mert a 
városok nem engedhetik meg maguknak azt a 
luxust, hogy egy szerkezetileg a kortárs kultúra 
igényeinek tökéletesen megfelelő teret (white 
cube elv) használaton kívül hagyjanak. Ezen túl 
a poszt-kommunista országok városszerkezetét 
erősen meghatározó politikai ideológia meg
valósult és recikláló utópiái (lakótelep, ját
szótér, pingpongasztal, homokozó, parkoló egy 
sémára) egyhangúságot hívtak életre.
Az ideológia változott, a terek pedig 40 éve 
ugyanolyanok! Tehát ha egy épület „eredeti” 
funkciója megszűnik, már az is felér egy területi 
rehabilitációval. Ez a fővárosokban előrehala
dottabb jelenség, a vidéki városok most kezdik 
csak felismerni a városalakítás során 
a városlakókban létrejött jótékony hatásait.

Egy ilyen lehetséges új tartalom feltöltés 
volt a 2007 nyarán elindult fiatal civil össze
fogás megtestesülése a pécsi nyár legnagyobb 
slágere és legkülönlegesebb partihelyszíne: a 
Labor. A Zsolnay gyár területén elhelyezkedő 
magasfeszültségű laboratóriumban, a Mediátor 
Egyesület szervezésében új kulturális tér jött 
létre, ami több szempontból is hiánypótló jelen
ség az egyébként igen széles kulturális horizon
ton mozgó Pécs életében. A térfoglalásnak tűnő 
akciót a város és az EKF is támogatta, annyiban 
legalábbis, hogy a teret a Mediátor Egyesület 
részére bérbe kiadta, az október végéig futó 
programokat pedig a „Tanulás és tanítás” éve 
hivatalos programjaként nyertes pályázatként 
támogatta.

A Mediátor Egyesület 1996-ban alakult Pécsett 
az akkori pécsi lanus Pannonius 
Tudományegyetem kommunikációs hallgatói 
kezdeményezéseként. Kultúraközvetítő szerepe 
Pécs város és a Pécsi Tudományegyetem hall
gatói, valamint más hazai és külföldi egyetemek 
között friss szemléletet vitt a városi fiatalok 
életébe. Az egyik ilyen hagyományteremtő si
keres rendezvényük a Varázskert rendezvény- 
sorozat, ami a Pécsi Tudományegyetem 
botanikus kertjének legfelső teraszán került 
megrendezésre. Innen a Varázskert elnevezés. 
2006-ban a Varázskert már egy három hetes 
eseménnyé vált és a város régi halpiacára, 
a Jókai térre költözött ki commedia dell’arte 
hangulatot kölcsönözve a hatalmas zászlókkal 
keretezett térnek.

Idén a Varázskert Utcabál fő helyszíne szin
tén a Jókai, tér volt. Itt lebegő kockák alkotta
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egyedi látványvilág és egy hónapon át külön
leges művészeti és zenei hanghatások 
működtek közre. A LABOR-Kísérleti Kultúrtér 
a rendezvény hangosabb, éjszakába nyúló kon
certjeinek biztosított alkalmas teret.
A Panelhetek elnevezésű program a Kertváros 
és az Uránváros perifériára szorult tereinek és 
parkjainak életünkben betöltött szerepét hiva
tott újragondolni kiállítások, előadások és 
szabadidős tevékenységek formájában.

De hogyan is kell elképzelni a LABOR- 
Kísérleti Kultúrtérnek a létrejöttét?

A csoport téralakítási elképzelései szorosan 
összekapcsolódtak a közösség, a struktúrán 
kívüli függetlenség és a szabad téralakítás 
képzeteivel és gyakorlataival. Vagyis enyhe 
házfoglaló jelleget kölcsönöztek a szigorúan 
ellenőrzött Zsolnay gyár területén elhelyezkedő 
épület átalakításának. Persze a térhez legálisan 
jutottak hozzá, mégis valami identifikáció 
kezdődött az egyébként nagyon tudatosan 
megtervezett program során.

A város legaktívabb, a fiatalok érdekeit 
szem előtt tartó civilszervezeteinek (Mediátor 
Egyesület, Retextil Alapítvány, Csemege 
Kultbolt) közös akciója nem csak egy új város
alakító filozófia első manifesztációja, amely 
összefogta a kreatív, tenni vágyó és szociálisan 
érzékeny fiatalokat; ennél még mélyrehatóbb 
városantropológiai következményei is vannak 
ennek a forradalmi eseménynek.

Egyrészt az akció előrevetítette a város nyi
tottságát az évtizedek óta működő nyugati ten
denciák iránt, megszülettek az első komolyabb 
lépések a Zsolnay Kulturális Negyed utópiája 
felé és nem utolsósorban a program kulturális 
decentralizációt hívott életre, így különböző 
perspektívák, lehetőségek, kreatív megoldások 
és igények merültek fel a városi környezet 
alakítására, használatára, újrahasznosítására és 
kihasználására.

Már nem akarunk rendszeren, struktúrán 
kívüli helyeket létrehozni, olyan kulturális 
tereket szeretnénk látni, melyek a másság kul
turális helyeiként aposztrofálhatok. Többgene
rációs programot kínált a Mediátor Egyesület, 
miközben többek között a rendezvénysorozat 
a kiterjesztett közösségi térhasználatának kon
cepcióját és a közösségi helyszínekben rejlő 
lehetőségeket gondolta újra.

A bátor előőrs feltérképezte a terepet. 
Biztonságosnak nyilváníttatott és alkalmasnak. 
Most más civilszervezeteken a sor. A három 
kis szervezet itt mítoszt teremtett. Kollektív 
emlékezetünk elsőként őket kapcsolja majd 
a LABOR-hoz. ■

SÁRVÁRI ZITA
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Nemzetközi Filmfesztivál, Pécs
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MovEast
A „keleti-balkáni” filmek kapuja?

Mivel a bemutatott alkotások többnyire a kelet- 
közép-európai régióból érkeztek, azt hihetnénk, 
mindegyik a régió nehéz sorsa, szegénysége, és 
nyomora felett siránkozik, vagy követi a 
Kusturica-féle harsány, tömegeket megmozgató 
élet iránti rajongást. Nos, bármilyen meglepő, 
ezeket a szálakat egyik film sem vitte tovább, 
sőt, azt lehetett észrevenni, hogy egyre inkább 
elmozdulnak a nyugati filmek stílusai és műfajai 
irányába. A Hiéna a horror-thrillert, a Szakértők, 
A szüzesség csak akadály a tini vígjátékokat,
A mocsár szelleme és A tárna a kettő keverékét, 
a Sejtan harcosa pedig a fantasyt próbálta 
vászonra vinni. Ezek a filmek ugyan ötletesek 
voltak, de előszeretettel alkalmazták a műfajok 
csontig rágott kliséit, amelyeket olyan sűrűn 
használtak fel, hogy már-már önmaguk 
paródiájává váltak.

Voltak, akik másik irányt választottak, és a 
személyes hangvételű, gyorsan pörgő, fiatalos 
lendületet erőltették. A Boldog új élet, az 
Egyetleneim, a Káosz, az Orangelove mind-mind 
rendezőik világhoz való viszonyát fejezte ki, hol 
jó megoldásokkal, hol zavarosan villanó, 
videoklipekbe illő vágásokkal. Kivételt képeztek 
A fiú a vágtató lovon és a jóvátétel, melyek 
sokkal letisztultabbak voltak, és lassabb tempót 
diktáltak. Akadtak olyan filmek is, melyekben 
a rendező szubjektuma szintén erősen éreztette 
hatását, ám inkább a múlttal, a háborúval és 
annak következményeivel foglalkoztak, de a 
hozzáállásuk üdítően optimista volt. E tekintet
ben a bosnyákok jártak az élen, közülük is a 
több évet átívelő Nafaka, és az anya-lánya kon
fliktusra építő Szerelmem, Szarajevó. Mindezek 
mellett azokra az alkotásokra is érdemes volt 
figyelni, melyek országuk történelmének 
mítoszairól, legendáiról meséltek, így A titkos 
könyv, vagy Az élet vendége.

Zsánerkísérletek, személyesség, a közelmúlt 
hatásainak vizsgálata. Kivételek persze vannak,

de nagyjából ezek azok az utak, melyekre a 
„keleti” filmek ráléptek és elindultak, de hogy 
hova tartanak, nem lehet megmondani. Komoly 
esélye van a nyugati filmek befolyásának, és ha 
ez a következő évek során még jobban érezteti 
hatását, a pécsi filmünnep többé már nem lesz 
a „keleti-balkáni” filmek kapuja, nem lesz 
különleges ebből a szempontból, hanem csak 
egy fesztivál a sok közül. A zsűri tagjai ezen 
még nem gondolkodtak, ők csak a filmek 
mennyiségét kifogásolták, és díjazták azokat, 
melyek valóban kiérdemelték az elismeréseket.
A Moveast ugyanis nem bővelkedett színvona
las filmekben, a felhozatal a tavalyihoz képest 
igen gyenge volt, és csak néhány tudott 
kiemelkedni társai közül. Ezek a Szerelmem, 
Szarajevó, a Nafaka, és a Jóvátétel voltak, 
melyek jól felépítetten, átgondoltan fogalmaz
tak, kevés első filmes hibát ejtettek, és gyakor
latilag megmentették a fesztivált. Szerencsére a 
zsűri is így gondolta.

Zalán Márk

Ha egy régiómenedzser...

Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Bosznia- 
Hercegovina, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, 
Ukrajna, Románia, Bulgária, Montenegró, 
Macedónia, Ausztria és Magyarország filmes ter
mésében talán egy évtizede alakult ki az a ten
dencia, hogy az amúgy nagy múltú nemzeti 
kultúrából táplálkozó mozgóképes motívumokat 
sutba dobva, egy európai multikulturális art- 
lightos stílust öltenek magukra, vélhetően az 
anyagiak szellemében. Ez alól kivétel az „új 
hullámát” élő román film, amely manapság min
den mustrán díjesővel távozik (Berlin, Cannes, 
Pécs).

Zsigmond Vilmos (középen)

A legszembetűnőbb az ukrán vonal színevál
tozása. Dovzsenko, Muratova, lljenko „értékei” 
már ködbe vesznek, Alán Badojev: Orangelove 
és Okszana Bajrak: Auróra című filmjeinek lát
tán. Az előbbi egy művészieskedő, szerelmes 
dráma, amely videoklipes, dizájn-mítosszal 
szeretné izgatni a nézők fantáziáját, miközben 
valami generációkiáltvány is akarna lenni.
Hiába, mert a jó ötletek elvesznek az agyon
szőrözött képek között. Az „emtívís” fiatalság
nak készített nézhető giccsparádé ez, elsikló 
kulturális háttérrel.

Az utóbbi, az Auróra értetlenséget és 
visszatetszést is válthat ki. A történet közép
pontjában egy sugárfertőzött csernobili kislány 
karaktere áll, aki megváltja a visszatetsző 
modorú balettművész életét. Ennyire elrontott 
rendezést, elsikkadó, nevetséges drámát ritkán 
láthat az ember. Okszana Bajrak rendezőnő az 
amerikai piacra szánta művét, de a szappan- 
operák ordenáré mélységéig egyszerűsíti mon
danivalóját. Úgy tűnik az ukránok foggal-köröm
mel nyugatiasak akarnak lenni, miközben 
levetkőzik összes sajátságaikat.

Megrázóbban és őszintébben nyúlnak saját 
nemzeti katarzisaikhoz a bosnyákok, akik két 
erős első filmmel is neveztek a fesztiválra.
A Berlinben már sikert aratott Szerelmem, 
Szarajevó (r: Jasmila Zbanic) mély érzései és 
kemény drámai konfliktusai itt is átütöttek a 
vásznon. A hiteles családi tragédia mellé a 
Nafaka (r: Jasmin Durakovic) című energikus és 
csontig hatoló dráma volt, amely a délszláv 
háború borzalmait közvetítette. Mindkét film 
legnagyobb erénye, hogy képes egy nemzeti 
drámát mindenki számára közvetítenie.
A bosnyák filmnek nem kell durrogtatnia, hogy 
felfigyeljenek rá. Persze mondhatnánk dilettáns 
szociológusként, hogy hát persze, egy vallás- 
háborút tapasztalt nép, még jó, hogy őszintén 
tud beszélni a borzalmakról. Ám ez nem ilyen 
egyszerű, a bosnyák film nem tablószerűen festi 
le a sorstragédiákat, hanem egyfajta beavatást 
is nyújt a nézőknek. Ebben az „átemelésben” 
rejlik azaz erő, amivel képes elhódítani a nyu
gati filmfesztiválok elismeréseit.

Másfajta beavatást kínál, a régi archaizáló 
kelet-európai filmekre emlékeztető macedón A 
titkos könyv című film. A Da Vinci-kódos misz
tikát egyedi ornamentális legenda formával 
ötvöző Vlado Cvatanovski rendező a bogumil 
eretnekség szemüvegén keresztül értelmezte 
a bennünk létező istent. Érdekes, ahogy a 
macedónok, szinte magányosan tartják életben 
azt a „régivágású”, de ugyanakkor továbbgon
dolt és kibővített legenda-mese alapú kelet
európai, balkáni stílust, amely a nyolcvanas 
évekig uralta a régió művészfilmjeit. Az 
ötvenéves Cvatanovski első műve a fesztivál 
egyik legérdekesebb alkotása volt, kár, hogy 
figyelmen kívül hagyták.

Összefoglalva a tágabb értelemben vett 
kelet-európai filmet, különös módon a balkáni 
filmek vezetik. A Moveast fesztivál tökéletes 
volt arra, hogy felhozza azokat a problémákat, 
amellyel a kelet-európai kisállamok film- 
művészete küzd. Az európai katyvaszhoz simuló
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vágy, prostitúcióba kényszeríti eme országok 
fiatal filmművészeit, akik azt hiszik a kamera 
nem más, mint másológép.

A Moveast talánya, hogy Kelet-Európa első 
filmeseit menedzselje, kudarcba fulladt, ennek 
oka, hogy a szervezők vaktölténnyel szerettek 
volna célba találni, amikor mindenféle bírálat 
nélkül engedtek a versenybe alkotásokat. Míg 
a Baltikum és a nagy orosz medve teljesen 
kimaradt a sorból, kis országok zavaros tévé
filmjei tobzódtak vásznon, miközben a „nagy” 
identitáskeresésben, egy-két igazi nagy mű 
kivételével, a fesztivállal együtt a filmek is 
elsüllyedtek.

Ritter György

Csereszabatos

A Filmünnepből Moveast-re átkeresztelt fesz
tivál (a névváltoztatás oka lehetett az, hogy a 
fesztivál szervezésébe beszállt az azonos című, 
angol nyelvű, Magyarországon megjelenő, kelet
európai filmmagazin főszerkesztője is) láttán 
megállapítható, a szervezőgárda kevéssé tudta, 
mi történjen valójában az egy hét alatt, amely 
így végeredményben sem szakmai, sem közön
ségbarát programnak nem nevezhető. A 2007- 
es esztendő 70 milliós, az előző évinél 
szűkösebb költségvetése még nem lehet indok 
arra, hogy alulmúlja az addig sem túl magas 
színvonalat. Csupán a versenyfilmek mennyi
sége növekedett. Mivégre? Ki képes megtekin
teni 37 elsőfilmes közép-kelet-európai rendező 
alkotását, melyek közül több inkább tévéfilm
nek tűnt, semmint moziba illő alkotásnak. 
(Ennek a zsűri lengyel tagja Krzysztof Zanussi is 
hangot adott a díjkiosztón, egyébként csak ő 
volt jelen a fesztiválon mindvégig. A zsűri 
felelősségét firtató kérdés: mozifilmeket egy 
számítógép képernyőjén megtekinteni mennyire 
etikus, amikor azok a mozivászon arányaira 
készültek?) Hasonló, nem hollywoodi filmek 
még komoly reklámkampánnyal sem vonzanak 
tömeget a mozikba (hát még, ha alig pár nap

pal a fesztivál előtt készül el a szóróanyag). A 
versenyfilmek mennyiségének a felére szűkítése 
sokkal markánsabb fesztivált eredményezett 
volna, ám a versenyprogram előzsűrivel nem 
rendelkezett, ezt a hiányt a közönség szóvá 
tette, így a szervezők is felfogták — sajnos túl 
későn. A fesztivál alulszervezettségére jó példa, 
hogy a Koltai Lajosról szóló portréfilmet 20 
perces késlekedés után még le is állítottak, 
mivel valaki telefonált, hogy nemsokára érkezik 
néhány emberrel (ugyanis alig voltunk a 
nézőtéren). A fesztiválszervezők mintha 
tudomás sem vettek volna a PTE-n működő 
filmszakosokról — bár a program első napjaiban 
ez a viszonyulás kölcsönösnek tűnt. Hasonlóan 
különös, mit keres a tavalyi bakik után Albert 
Györgyi a Moveast-en műsorvezetőként, miután 
elszólásait többször is kiröhögte a közönség, 
talán jövőre találnak valakit Magyarországon, 
aki képes feltenni angolul és magyarul néhány 
nem kereskedelmi rádiós szintű, sőt nem saját 
magára reflektáló kérdést. A sor folytatható, 
a fesztiválhoz kapcsolódó koncertek zöme 
amatőr metálzenekari válogatásként hatott, 
vagy rosszkor jártam rossz helyen. A probléma 
a Moveast-tel csupán annyi, hogy az eredeti, 
remek ötleten túl — közép-kelet-európai fiatal 
filmesek fórumának megteremtése — semmi 
sem tűnik felépítettnek, végiggondoltnak, min
den esetleges. A díjátadóra még az Arany 
Benjámin szobrocskák sem készültek el. Lehet 
hivatkozni szűkös keretekre, de ha a filmek 
zöme felejthető, a szervezés esetlen, akkor 
a meglévő források nem azt a célt szolgálják, 
amelyre hivatottak — a város hírnevének 
növelését — hanem csupán a dilettáns 
szervezőgárda megélhetését. Csak az a kérdés, 
le lehet-e őket cserélni?

Balogh Róbert

Vízioaudiális Filmszemle és 
Művészeti Találkozó 
2007. október 25-28. 
Zsolnay gyár

A mi szemlénk, a ti szemlétek

A rövid megnyitó után kezdődhetett a filmek 
vetítése. Pontosabban kezdődött volna, mert 
a zsűritagok még nem érkeztek meg. A 
csúszás a programban így elkerülhetetlenné 
vált. Egy filmfesztivál esetében ez már 
megszokott dolognak számít. Az első blokk 
megmagyarázhatatlan okokból a „Rejtekhely” 
címet kapta, pedig a filmeknek vajmi kevés 
közük volt ehhez az elnevezéshez, olyannyira 
változatosak voltak. Láthattunk drámát, 
Örkény adaptációt, westernt, ötletes animá
ciókat, dokumentumfilmet Matuska 
Szilveszterről, egyszóval sok jó próbálkozást, 
amelyek kevés sikert arattak, elsősorban 
azért, mert túl hosszan akarták elmesélni a 
„mondanivalót”, melyet öt-hat percbe is be 
lehet sűríteni. A következő, tematikus 
megkötés nélküli blokk is legalább olyan 
tarka volt, mint az előző. A közönség ezúttal 
werkfilm paródiával, szivarfüsttel, és két igen 
emlékezetes alkotással találkozhatott.
Egyikük Katona András — Oláh Tamás 
Egyedül című horrorelemekkel tarkított 
húszperces drámája, mely annyira nevet
ségesre sikeredett, hogy a közönség számos 
tagja szó szerint fetrengett a röhögéstől.
A leghangosabban azokon a jeleneteken 
hahotáztak — hozzáteszem, teljesen jogosan 
—, melyekben a Halál egy koponyát simo
gató kisfiú formájában bukkan elő, a tele
fonkagylóból pedig Darth Vader híres 
lélegzése szűrődik ki. A film készítői, mint 
később kifejtették, nem viccelődni akartak, 
hanem nagyon is komolyan gondolták ezeket 
a részeket, és elmondásuk szerint a Csillagok 
háborúja kultikus alakjánál gonoszabb hang
ot nem találtak. Első filmeseknél minden 
megbocsátható, ez viszont nem.

A másik film szöges ellentéte az 
előzőnek, és nem a rossz kivitelezés, hanem 
a profizmusa miatt maradt meg a nézők 
fejében. Maya Zack izraeli képzőművész 
Mother Economy című filmje legalább annyira 
precíz és pontos, mint az az asszony, akinek 
pillanatait végigköveti. A főhősnő (az 
egyetlen szereplő) története nagyon egyszerű, 
mégis komoly dráma rejlik mögötte, melyekre 
csak apró utalások vannak. Mindent, amit 
tud, lejegyez, lerajzol, megmér, a leesett 
pénzérméktől egészen a megsütött tortáig. 
Szűk lakása egy teljesen elzárt, homogén 
világot képez, melyben a külvilágot csak a 
rádióból beszűrődő Hitler beszédek jelentik. 
Az események lassan haladnak előre, ám a 
döbbenetes fényképezés és a rajzok magas 
művészi színvonala folyamatos éberségre 
késztetnek. A film váratlanul zárul le, de akár 
folytatódhatott volna, hiszen a nő története 
még nem ért véget. Zack azonban úgy dön
tött, hogy csak egy kis szeletet mutat meg 
ebből, és ez éppen elég volt. Kár, hogy nem 
tudott részt venni a zsűri értékelésén, melyre 
valamennyi blokk után sor került.
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Szemlétek 2007
A második nap versenyfilmes felhozatala tar
talmilag a leggyengébb, képileg viszont a leg
erősebb volt. Többségük kísérleti alkotás volt, 
melyekkel se a közönség, se a zsűri nem tudott 
mit kezdeni, ezért inkább az operatőri 
munkákat dicsérték vagy filmes példákat 
hoztak fel.

Mikor már mindenki azt hitte, hogy a fesz
tivál kiemelkedő alkotások nélkül marad, az 
utolsó nap két blokkja rácáfolt a szkeptiku
sokra. Először kiváló animációs filmek bizonyí
tották újfent, a magyar animációs filmgyártást 
nagyon magas szinten művelik, másodszor 
ígéretes és színvonalas műfaji próbálkozások 
szórakoztatták a nagyérdeműt. A Megyünk című 
road-movie annak a Szabó Simonnak a keze 
alól került ki, aki számos kis- és nagyjátékfilm
ben volt epizódszereplő, és rendre nulla intelli
genciával rendelkező bunkó, agresszív karak
tereket játszott el. Filmje azonban távol áll min
denfajta indulattól, és egy könnyed, szerethető 
történetet mesél el, melyben a főszereplők a 
nagymamát elaltatják, és cuccaival egy furgon
ba pakolva elviszik a tengerpartra. Ez a kedves, 
kacagtató mese a nyitó és a képeslapszerű, 
kissé giccses záróképet leszámítva egy szem
szögből, az anyósülésből van felvéve, olyan 
érzetet keltve, mintha a szereplőkkel együtt 
utaznánk. Simon filmje nemcsak jó ötlete miatt 
meglepő, hanem mert kiválóan tükrözi azt az 
érző, szelíd lelket, mely hatalmas termete 
mögött megbújik, és amelynek nyomát viszont 
alig találjuk a fesztivál egyik legnépszerűbb 
filmjében, a Hangárban. Az óriási gyárkomple
xumban játszódó gengsztertörténetet egy nagy 
mélák (Simon) és egy szerencsétlen könyvelő 
konfliktusára épít olykor túlzásokba hajló dialó
gusokkal, ám remek fordulatokkal és képi világ
gal. Géczy Dávid filmje már csak azért is 
figyelemre méltó, mert egyrészt olyan műfajt 
jelenít meg, mely ritkaság számba megy 
(különösen a magyar) kisjátékfilmek világában, 
másrészt nagyon megköveteli a néző aktív 
részvételét, annak ellenére, hogy egy koherens, 
minden művészkedéstől mentes filmet készített.

A fesztiválon szakmai kerekasztal-beszél- 
getéseket is tartottak, melyek érdekes témákat

érintettek, azonban nem jutottak egyről a ket
tőre. A meghívott vendégek javarészt saját 
álláspontjaikat hirdették, felvázolták az aktuális 
téma problémáit, de ennél többre már nem 
futotta.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a Szemlétek 
fesztivál jövője, nehéz válaszolni. Egyik oldalról 
nézve biztató, mert van egyfajta családias 
hangulata, kiváló lehetőséget nyújt a Pécsen és 
a régióban élő filmkészítő fiataloknak, hogy 
alkotásaikat minél többen láthassák, emellett 
megtekinthessék másokét is. De a hírnév, a 
rang hiányzik. Annak ellenére, hogy külföldi 
filmek is részt vettek, nem volt akkora hordere- 
je a rendezvényeknek, számos vendég nem jött, 
vagy nem akart eljönni, kevesen vettek részt a 
vetítéseken, és emiatt néha olyan benyomást 
keltett, mint egy kis közösség saját kis film
szemléje. A vegyes fogadtatások ellenére azért 
ki lehet jelenteni, hogy a Szemlétek egy bátor, 
ám még ki nem forrott kezdeményezés arra, 
hogy Pécs ne csak a filmünnep nagyjátékfilmjei, 
hanem a rövidfilmek miatt is hangos legyen.

Zalán Márk

Zsolnay Echo
Tér kínálta lehetőségek és 
lehetetlenségek a Szemléteken

Pécs az elmúlt néhány év óta egyre több 
művészeti, filmes és egyéb fesztiválnak ad 
otthont. A rendezvények kivétel nélkül a 
nemzetköziségre, illetve az arra való törekvésre 
helyezik a fő hangsúlyt. De a nemzetköziség 
közel sem merül ki abban, hogy számos külföl
di művészt hívunk meg, és Magyarországon 
ritkán, vagy soha nem látható, hallható alkotá
sokat mutatunk be a közönségnek. Tévedés ne 
essék, ez nem azt jelenti, hogy a kezdemé
nyezéseket el kell vetni, és nem kell semmit 
csinálni. Kell. Csak nem így. Nem a prog
ramokkal van baj, hanem a kivitelezésükkel.
A figyelmen kívül hagyott prózai részletek és 
gyakorlati apróságok azok, amik nagyon erősen 
visszavetik a fesztiválok színvonalát itt Pécsett,

és ez alól sajnos az október 25. és 28. között 
megrendezett Szemlétek Vízioaudiális 
Filmszemle és Művészeti Találkozó sem kivétel.
A Szemlétek programfüzete végre olyan, ami
lyennek egy nemzetköziséget megcélzó fesztivál 
kiadványának lennie kell. Letisztult, egységes, 
és átlátható. Egy ilyen küllemű kiadványhoz 
rendkívül színvonalas rendezvénynek kellene 
társulnia, de sajnos nem egészen ez a helyzet 
áll fenn. E benyomás kialakulásához a minimum 
félórás programcsúszások mellett hozzájárul az 
is, hogy ez a kiadvány, csak a négynapos fesz
tivál harmadik napján volt kézbe vehető. Az 
első napokon fénymásolt lapokat osztottak ki a 
programfüzet gyanánt, melyben a vetítések, 
előadások, szakmai beszélgetések időpontjait 
sok esetben elírták.

A Szemlétek az idei fesztiválig az Apolló Art 
moziban zajlott. Azért került át a Zsolnay gyár
ba, hogy ne csak filmes, hanem összművészeti 
találkozóvá nőhesse ki magát. Nagyon jó ötlet, 
de egy fontos szempontból csak elvi szinten 
működik. Nem arról van szó, hogy ha 
nekidőlünk a falnak, akkor fehér folt lesz a 
kabátunkon, vagy, hogy sapka-sál-kesztyűben, 
forró teát szürcsölve vacogunk a beszélgetések 
alatt, mert besüvít a szél az üveg helyett 
műanyag fóliával bevont ablakon. Hanem arról, 
hogy ez a helyszín nem megfelelő minden neki 
szánt funkció betöltésére. A Zsolnay gyár 
érdekes, rendkívül inspiráló tér. Leginkább 
alkotáshoz. A folyamathoz. Ha jól használják, 
hozzáad valamit a kész műhöz, ha rosszul, 
elvesz tőle. Filmek levetítésére például teljes
séggel alkalmatlan, hacsak nem az alkotó olyan 
filmeket készít, amelyeket speciálisan vissz
hangzó termekben kell levetíteni. A Zsolnay 
gyár tereinek nem mozihoz, inkább színházhoz, 
vagy performanszhoz van köze. Olyan alkotók 
érzik itt igazán otthon magukat, akik 
észreveszik és képesek kihasználni a tér kínálta 
lehetőségeket és lehetetlenségeket, akiket nem 
riaszt a visszhang, az óriás árnyék málladozó 
falakon, vagy a vonatok dübörgése.

A Zsolnay gyárban a véletlen szervesül sok 
alkotásban: míg a fényszobrok, kísérleti filmek, 
installációk, színházi előadások, performanszok 
a tér által többlethez jutnak, a Szemlétek nem 
kísérleti versenyfilmjei közül sok a befogad- 
hatatlanság határát súrolja az óriási termek 
kongó visszhangja miatt. Döbbenetes, hogy egy 
Vízioaudiális Filmszemle és Művészeti Találkozó 
szervezőinek figyelmét ez a nyilvánvaló 
hiányosság elkerülte. A Zsolnay gyár jelenlegi 
állapotában, legalább egy terem filmvetítéshez 
alkalmas hangszigetelése nélkül, inkább olyan 
fesztiválok befogadására alkalmas, mint néhány 
évvel ezelőtt a Médiagyár.

Szabó Nóra

A Szemlétek díjnyertes filmjei:

Géczy Dávid: Hangár (közönségdíj)
Maya Zack: Mother Economy (diákzsűri, legjobb külföldi film) 
Kiara Hajkova: Adam and Éva („Rejtekhely" blokk)
Gaál Fruzsina: Vízen (legjobb animáció)
Szabó Simon: Megyünk (legjobb magyar film)
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November 14-én Echo fórumot tartot
tunk a Művészetek Házában az EKF 
aktuális helyzetéről, különös tekintet
tel a hangversenyteremmel kapcsola
tos kérdésekre.

A bő kétórás találkozó 
meghívott résztvevője 
volt Gonda Tibor alpol
gármester, Horváth Zsolt 
a Pannon Filharmoniku
sok igazgatója, Merza 
Péter, a Pécs Fejlesztési 
Kft. ügyvezetője, Lakner- 
né Brückler Andrea, a 
Pécsi Kulturális Központ 
igazgatója, dr. Kéri Ist
ván, a Pécs-Baranyai Ke

reskedelmi és Iparkamara elnöke és 
dr. Sikfői Tamás, a kamara titkára, 
akik kérdésekre válaszolva és egy
mással is vitázva fejtették ki vélemé
nyüket az EKF első számú beruházá
sának helyzetéről és a készülő hatás- 
tanulmányról.
A fórum második felében a közönség 
intézett kérdéseket a meghívott részt- 
vevőkhöz. Az est házigazdája P. Mül- 
ler Péter, az Echo főszerkesztője volt.

Az asztalnál: P. Mütler Péter, Laknemé 
Brückler Andrea, Gonda Tibor, Horváth 
Zsolt, Merza Péter, dr. Sikfői Tamás ill. dr. 
Kéri István.

Ami vo

ECHO est

Ami lesz...
ECHO 2008-ban is!

Az Echo a mostani számával tölti be tizedik évfo
lyamát. Mint azt idei első számunk utolsó olda
lán írtuk, a lapot életre hívó cél és gondolat ez 
alatt az egy évtized alatt nem változott, s most, 
az EKF kapcsán talán még indokoltabb az Echo 
jelenléte és elemző, kritikai nézőpontja Pécs mű
vészeti-kulturális életének szemlézésében és 
alakításában.

Az Echo tizedik születésnapjáról jövő ta
vasszal, márciusban megjelenő lapszámunkat kö
vetően különböző formában és műfajokban, ren
dezvényekkel szeretnénk megemlékezni. E prog
ramjaink részleteiről a 2008/1. számban tájékoz
tatjuk majd olvasóinkat.

Mindez azt is jelenti, hogy 2008-ban is lesz 
Echo, ami mindenekelőtt nagyvonalú mecénása
inknak köszönhető. Köszönjük!

A változó gazdasági környezet és a szűkülő tá
mogatói és pályázati lehetőségek azonban arra 
szorítanak bennünket, hogy 2008-ban felelősség
gel négy lapszám előállítására tegyünk ígéretet 
az olvasónak. Ily módon jövőre a megjelenés 
gyakorisága kéthaviból háromhavira fog változni. 
Kérjük olvasóink megértését!

Bízunk benne, hogy ez a kevesebb évi lap
szám csak átmeneti helyzetnek bizonyul.

Az előfizetési díj a 
2008-as évre 2900 Ft.

(A postaköltséget is 
tartalmazza.)

Valamennyi támogatójának és olvasójának élhe
tőbb, barátságosabb, megértőbb és eredménye
sebb 2008-as évet kíván

az ECHO szerkesztősége
A Kulturális Bizottság emléklapja az ECHO 

10. „születésnapja" alkalmából

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 m édiapartnerünk: www.epiteszforum .hu
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Pannónia
Pezsgőház

•  Színvonalas kiszolgálás

•  különleges ételek

•  nemes borok

•  pezsgőbár

•  kóstoló a Pezsgőház 
termékeiből

•  rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

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

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 

Telefon: (72) 210-084

Az Opus Kiadó új kiadványai

Mérföldkövek a szívünkben — 
Karácsonyi történetek

Hogy mit jelent az em
berek számára a kará
csony? „Karácsony volt 
Isten szívében, amikor 
megteremtette a földet 
és odaajándékozta ne
künk. Amikor elküldte 
a prófétáit, akkor is 
karácsony volt.
És az volt a legcsodála
tosabb karácsony vala
mennyi betlehemi éj
szaka közül, amikor 

nekünk ajándékozta egyszülött fiát” -  fogal
mazza meg a kötet egyik szerzője.

A Karácsonyi történetek középpontjában, 
mint a címe is jelzi, a legszebb és legbensősé
gesebb keresztény ünnep áll. A kötet elbeszélé
sei sokszor szívmelengetök és torokszorítóak, 
néha szomorúak vagy éppen vidámak, de min
dig a világot összetartó, megbonthatatlan 
erőről, a szeretetröl szólnak.

A szívmelengetö és lélekemelő története
iről ismert amerikai Guideposts magazin leg
jobb írásaiból válogatták a szerzők ezt a több 
mint 60 elbeszélést tartalmazó karácsonyi an
tológiát, mely azokat a meghitt, sokszor meg
ható, néha komikus élethelyzeteket örökítik 
meg, amikor a karácsony mélyebb értelmet 
nyer és az ünnepi készülődés, nyüzsgés köz
epette az emberek nem feledkeznek meg a sze
retet üzenetéről, s abból merítünk erőt a min
dennapok küzdelmeihez.

Fons Adelaar: Hulla hopp

Amszterdam egyik 
kocsmájában ért
hetetlen dolgok 
történnek: egyre- 
másra halnak a 
kuncsaftok. Ki fe
nyegeti az egyéb
ként békés iszoga- 
tással, időnként 
egy kis ádáz, véres 
bunyóval, vagy vi
dám késdobálással 
szórakozó vendé
gek életét? A hely
színelő rendőrnőtől 
hiába várjuk a ta

lány megfejtését. Sem a kocsmában, sem az ut
casarkon, de még a kórházban sem áll a hely
zet magaslatán...

Az izgalmas krimi olvasása közben a könyv po
énjai mégis kacagásra fakasztanak. Hogyan 
lehet kegyetlenséget és humort beleszőni egy
ugyanazon történetbe? Hihetetlennek tűnik, 
de Fons Adelaar mesterien tudja ezt.

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

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

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

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

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

Művészetek Háza
Filharmónia Dél-dunántúli Kht. pécsi iroda 

Pécsi Galéria • Pécsi Kisgaléria 
Dante Café

Parti Galéria és Szépségtár 
Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda 

Antikart Képkereskedés 
Alkotás Galéria 

B-dekor
Bagolyfészek Könyvesbolt 

Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 
2008. március elején jelenik meg

E s z á m u n k  s z e r z ő i :

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 
Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)
Bókay Antal irodalomtörténész (Pécs) 
Csontos Györgyi építész (Budapest)
Fenyvesi Kristóf doktorandusz (Pécs) 
Gönczy László zenetörténész (Pécs)
Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)
Kovács Attila zenei szakíró (Pécs)
P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 
Ritter György egyetemi hallgató (Pécs) 
Romváry Ferenc művészettörténész (Pécs) 
Rozmann Viktor építész, művészettörténész 

(Budapest)
Sárvári Zita egyetemi hallgató (Pécs)
Szabó Nóra egyetemi hallgató (Pécs) 
Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)
Zalán Márk egyetemi hallgató (Pécs)

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

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  X. évfolyam 5-6. szám 
2007. október-november 
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