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Levelek Pikszből

Az olyan fogalmak mint a „tér” vagy 
az „idő” (...) a többi emberi eredetű 

szimbólumhoz hasonlóan 
nem egyszer s mindenkorra adottak.

Norbert Éliás

Drága nővérem, kedves M!

Változik az idő. Mikor három éve idejöttem 
Pikszbe, az első időszakban annyi minden 
történt velem, annyi hatás ért, hogy rohant 
velem az idő. Aztán ez a sebesség lassulni 
kezdett, s ma néha már úgy érzem, mintha 
megállt volna az idő.

Az a kezdeti felgyorsult időélmény persze 
a hely újdonságával, az új ismeretségekkel 
függött össze, na meg azzal, hogy az első itt 
töltött évben, 2005-ben az az értelmiségi 
közeg, amelyben mozogtam, intenzíven, 
önzetlenül és lelkesen dolgozott egy közösségi 
cél megvalósításán, azon, hogy Piksz nyerje el 
az Európa Kulturális Fővárosa címet.

Aztán amikor annak az évnek az őszén 
a város a címet elnyerte, kettészakadt az idő, 
a tenni vágyók és a tétlenkedők idejére. 
Mindkettő ugyanazt mondta és mondja, hogy 
„idő van!”, csak a tenni vágyók és a város 
felemelkedésén önzetlenül munkálkodni 
próbálók ezt úgy értik, hogy ideje van (volt, 
lett volna) a cselekvésnek, ideje van (volt, 
lett volna) a döntések meghozatalának, a 
tétlenkedők viszont úgy értik, van még (mindig) 
az időből bőven arra, hogy döntések 
szülessenek, és cselekedetre kerüljön sor.

Az előbbiek mintha a híres 19. századi 
forradalmár nemzeti költőjük (a nevét úgyse 
ismered) buzdító versét vallanák himnuszuknak, 
úgy érzik, hogy „itt az idő, most vagy soha”. 
Míg az utóbbiak mintha — akarva, akaratlanul 
— ugyanezen poéta egy másik versének mai 
igazát igyekeznének bizonyítani, azt, hogy 
Mr. Paul Pato „Ő magyarnak születék, / S 
hazájában ősi jelszó: /  ‘Ej, ráérünk arra még!’”.

Ebből is látszik, mennyire szubjektív dolog 
az idő, és mennyire másként múlik különböző 
élethelyzetekben, eltérő érdekviszonyok, más
más értékrendek és intelligenciaszintek 
közegében. Tágabbra tekintve az is megtapasz
talható, hogy mennyire másféle szemlélete van 
az időnek az eltérő kulturális hagyományokban 
és szokásrendszerekben. Különböző európai — 
köztük környező — országokban járva vagy 
róluk olvasva markáns különbségeket tapasztal
tam arról, mennyire másként élik meg az 
emberek az időt. Csak pár példát említek.

2007 márciusában több nemzetközi napi- 
és hetilapban megjelent az Osztrák Köztársaság, 
az illetékes minisztérium és színházi szövetség 
közös pályázati hirdetése, amelyben művészeti 
igazgatót keresnek a Bécsi Állami Operaház 
élére. Bár maga a pályázati kiírás és feltétel- 
rendszer is tanulságos a tiszta és pontos 
tájékoztatás és a precízen megfogalmazott 
kritériumok miatt (felhívom a figyelmedet, hogy 
például a kiírás végén ott áll, „nők által be
adott pályázatokat nagyon szívesen veszünk”), 
az idő kapcsán azért említem, mert e tavaly

tavasszal meghirdetett állás betöltésének 
az időpontja: 2010. szeptember 1.

Földrajzilag távolabbra pillantva, 
Luxemburgban a 2007-es Európa Kulturális 
Fővárosa év főigazgatóját 2003 novemberében 
nevezték ki, és a — mindenki megelégedésére 
kitöltött — mandátuma 2008 júliusáig tart.
A fenti példákban három év felkészülési időt ad 
a rendszer felelős kulturális vezetői állások 
betöltésére. Idő van, elegendő.

E nyugati példákról délebbre és keletebbre 
tekintve viszont azt lehet tapasztalni, hogy 
indifferens és korlátlanul rendelkezésre álló 
tényezőként kezelik az emberek és az 
intézmények az időt. Van valamilyen mediterrán 
slamposság, amely nem csinál gondot abból, 
hogy egy rendezvény nem a meghirdetett 
időpontban kezdődik, hogy egy találkozóra nem 
a megbeszélt időpontban érkeznek a 
résztvevők, hogy kitűzött célok nem akkorra 
valósulnak meg, amikorra ez ideális és 
hatékony volna. „Általában sok a késés az 
üzleti tárgyalásoknál illetve a konferenciák 
kezdésénél, utóbbinál ez akár félórás is lehet”
— írja például egy magyar külkereskedelmi 
tankönyv a görögökről. Talán ezért volt a
2006-os évi Európa Kulturális Főváros, a görög- 
országi Patras a brüsszeli bürokraták szemében 
a beruházások és a szervezés tekintetében 
késésben. Pedig csak meg kellett volna 
érteniük, hogy a mediterrán vidékeken máshogy 
múlik az idő.

A mediterrán hangulatok városa nevet is 
talán ezért akasztották Pikszre, hogy 
figyelmeztessék az ide érkezőt, itt úgy mennek 
a dolgok, mint a Földközi-tenger sziesztázó, 
intenzíven gesztikuláló és hangoskodó 
körzeteiben. Pedig itt se szieszta, se latinos 
temperamentum, se érzelmileg fűtött benső- 
ségesség nincsen. Csak az idővel bánnak nem 
kevesen úgy, mintha a fejlettebb dél lakói vol
nának.

De a mediterrán és Piksz között (mellett) 
van még egy másik gazdasági és kulturális 
régió, amelynek szokás- és értékrendje markán
san elkülönül a környezetétől és a nyugati nor
máktól, és amely sokszor a lesajnált, fejletlen

Idő van
szomszéd szerepét tölti be, amelyhez viszonyít
va a pikszi polgár (meg sok honfitársa) 
különbnek gondolja magát. Ez a Balkán.

Február elején egy magyar internetes újság 
ismertette egy nemzetközi vizsgálat eredmé
nyét, amely a kulturális tényezőknek, hagyo
mányoknak, értékrendeknek a gazdaságra 
gyakorolt hatását vizsgálta az egész világon.
A nagy kulturális régiók mellett (mint a 
protestáns Európa, a konfuciánus Távol-Kelet, 
az angolszász világ, Afrika és Dél-Ázsia stb.) 
ott szerepelt a volt keleti tömb csoportja, 
amelynek országai közül a vizsgálat szerint 
Magyarország „nem a nyugati ex-kommunista 
csoportra jellemző tulajdonságokhoz áll 
közelebb (ahol például a visegrádi országok 
és a baltiak is találhatók), hanem a keleti ex- 
kommunista nemzetekhez, kissé leegyszerűsítve 
a balkáni régióhoz”. A cikk arra figyelmeztet, 
hogy Magyarország soha nem éri utol Európa 
fejlettebb felét, mert a Balkánhoz tartozik.
Ez persze csak részben igaz, és nem adhat sem 
felmentést, sem (önigazoló) magyarázatot 
semmire.

Ami Piksz kapcsán a Balkánt illeti, a város 
EKF-pályázatának „Az európai üzenet” című 
fejezete azzal a mondattal kezdődik, hogy ez 
lehet „Európa első Kulturális Fővárosa, amely 
nyit a Balkán sokszínű kultúrája felé”. 
Mondhatnám erre, hogy nyitni nem szükséges, 
mert a Balkán eleve itt van a mindennapokban. 
De amikor a pályázatot kezdeményező és siker
re vivő civilek ezt a Balkánra nyíló kapuhely
zetet megfogalmazták, épp azért hangsúlyozták 
ezt a kapcsolatot, hogy Pikszet Nyugat- 
Európához pozícionálják, és a város számára 
nélkülözhetetlen kitörési pontnak mutatkozó 
kulturális léptékváltást kiemeljék. Nem sejtet
ték, hogy a kulturálisan sokszínű Balkán mellett 
van itt egy másfajta balkán is, a mentalitásban, 
a tisztázatlan és zavaros helyzetek létre
hozásában és fenntartásában, a döntéshozatali 
tehetetlenkedésben, a vétkes mulasztások 
bagatellizálásában, a felelősség áthárításában 
és elodázásában, amely minden megoldatlan 
helyzetre kész válasszal és a korlátoltak bornírt 
magabiztosságával reagál, azzal, hogy: 
idő van (bőven).

De vajon a 2010-es EKF-címről miért 2005 
októberében döntött a magyar kormány, s ezt 
miért 2006. április elején hagyta jóvá a 
brüsszeli bizottság? Három-négy év felkészülési 
időt hagyva a világra- (vagy legalább is konti
nensre szóló) kulturális év programjainak a 
megszervezésére. Ha a helyi illetékesek szerint 
idő van (bőven), akkor nem értek volna rá 
a kormányzati és brüsszeli tényezők dönteni 
a 2010-es címről: jövőre?

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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Egy fénylő kulturális évad:
Interjú Róbert Garda EKF főigazgatóval

Az ECHO 2003 óta követi nyomon az Európa 
Kulturális Fővárosa EU-s kezdeményezés 
történéseit Ezek közül számunkra a legfon
tosabbak az EKF kapcsán Pécsett zajló 
(vagy nem zajló) történések, amelyekkel 
már a pályázatra való felkészülés és az el
bírálás előtti időszakban is foglalkoztunk. 
Közöltük a 2004 őszén tartott civil konferen
cia előadásainak egy részét (2004/5-6.), 
Pécs 2010 decentrum címmel interjút készí
tettünk Takáts Józseffel és Tarrósy Istvánnal 
(2005/3.), a nemzetközi zsűri Pécsre érkezé
sére időzítve regionális összeállítást jelen
tettünk meg (2005/4-5.), majd a kormány- 
döntés bejelentését követően a nyertes EKF- 
pályázat megvalósításával kapcsolatos ten
nivalókról kerekasztal-beszélgetést közöl
tünk, Nemzetközi térben, nemzetközi színvo
nalon címmel (2005/6.). Az elmúlt két év so
rán is szinte minden számunkban foglalkoz
tunk a pécsi EKF-fel kapcsolatos fejlemé
nyekkel.

Az EKF azonban nem csupán pécsi pro
jekt. Az elmúlt bő két évtizedben számos 
európai város viselte ezt a címet, és az 
ECHO fontosnak tartja annak az európai ér
tékrendnek, szellemiségnek és magatartás- 
módnak a közvetítését, amely más EKF-vá- 
rosok példájában megmutatkozik. Épp ezért 
az EKF kapcsán igyekszünk megismertetni 
olvasóinkat a közelmúlt vagy a jelen Euró
pai Kulturális Fővárosainak egy részével is. 
A külföldi EKF városokat bemutató soroza
tunkban eddig szerepelt a 2003-as Graz 
(2003/5-6.), a 2004-es Lilié (2006/3.), a
200 7- es Nagyszeben (2007/5-6 .) és a
2008- as Liverpool (2007/4.). Ezúttal a tavaly 
Nagyszebennel a címen osztozó Luxem
bourg évadát mutatjuk be. Az alábbi interjú 
elektronikus levelezés formájában készült, 
ez év februárjában. (A cikkben Luxembourg 
a várost, Luxemburg az országot jelenti.)

[ „Minden ami kell" (All We Need) globa- 
lizációs kiállítás helyszíne Bevalban

— Mi módon, milyen poszton 
vett részt a Luxembourg2oo7 -  
Európa Kulturális Fővárosa pro
jektben? Hogyan jutott ehhez 
a feladathoz? Milyen 
jogosítványokat és lehető
ségeket kapott a projekt 
megszervezésére és meg
valósítására?

— A 2003 novembertől 2008 júliusig tartó 
időszakban a projekt főkoordinátora 
voltam/vagyok, ami azt jelentette, hogy vala
mennyi Luxemburgban zajló esemény igazgatója 
és minden, a Nagy Régióban (öt résztvevő föld
rajzi entitásban) szervezett esemény koordiná
tora voltam. Az EKF2007 nem korlátozódott 
Luxembourg városára vagy a Luxemburgi 
Nagyhercegségre, hanem kiterjedt két német 
tartományra (Rajna-Pfalzra és a Saar-vidékre), 
egy francia régióra, (Lorraine), valamint Belgium 
németajkú közösségeire.

2003. júliusában pályáztam meg a főigaz
gatói posztot, és mintegy nyolcvan jelentkező 
közül nyertem el a megbízatást. Szakmámra 
nézve acélmérnök, szociológus és újságíró 
vagyok, számos kulturális és média projektben 
dolgoztam, és 1992-2003 között a Zöld Párt 
tagjaként parlamenti képviselő voltam, a 
kultúrával és az oktatással foglalkoztam.

Az EKF projektet egy nonprofit szervezet 
irányította, amelynek tagjai főként a kormányza
ti és városi adminisztráció köztisztviselői voltak. 
E szervezet tanácsa (board) adta meg a hozzá
vetőleges irányelveket, de a csapatomnak és 
nekem nagyon nagy szabadságom volt a 
projekt alakításában és megszervezésében.

— Mekkora Luxemburg és melyek a leg
fontosabb kulturális és gazdasági jellemzői?

— Luxemburg az egyik legkisebb EL) tag
állam, mindössze 2600 km! a területe, és 
kevesebb, mint félmillió lakosa van. Mivel
a szuverenitása biztosított, Luxemburg egy 
alapvetően ipari (acéltermelő) országból fontos 
nemzetközi pénzügyi és szolgáltató központtá 
tudott válni. Napjainkban Luxemburg az egy 
főre eső bruttó nemzeti összterméket (jövedel
met) tekintve a világ leggazdagabb országa, 
kiemelkedően magas gazdasági növekedéssel, 
alacsony munkanélküliséggel, kicsi adósságál
lománnyal, erős bevándorlással és ingázó 
munkaerővel.

A Nagyhercegség fővárosának, 
Luxembourgnak 85 000 lakosa van. Az ország 
lakosainak 40 %-a, a fővárosénak 6 3% -a  külföl
di, akik főként Portugáliából, Olaszországból 
és a volt Jugoszláviából érkezett bevándorlók. 
Naponta mintegy 130 000 ingázó érkezik 
Luxemburgba a szomszédos régiókból a jobb 
munkakörülmények miatt.

1995 óta (amikor Luxembourg először volt 
Európa Kulturális Fővárosa) mintegy 700 millió 
euró új kulturális infrastrukturális beruházásra 
került sor. A költségvetésben a kultúra aránya 
fél százalékról másfél százalékra emelkedett.

— Melyek Luxembourg reprezentatív kul
turális intézményei? Létesültek-e új (kulturális) 
intézmények a 2007-es évre? Milyen változást 
hozott az EKF a meglévő kulturális intézmények 
számára?

— 1995 és 2007 között a nagy kulturális 
intézmények száma négyről tizenötre

2 echo 2008/1
FOTÓ: MARC LAROCHE
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[ A 2007-es EKFév megnyitóünnepsége
2006. december 9-én I

Luxembour
emelkedett, és létesült további tizenöt kisebb 
kulturális intézmény is. A legfontosabb új 
intézmények a következők:

A modern művészetek múzeuma (2006)
Filharmónia (2005)
A rockzene csarnoka (2006)
Neumünster kulturális központja (2004)
2007-re az EKF igazgatóság egy új kulturális 

központot alapított, elsősorban a fiatal közön
ség és az innovatív művészetek számára, ez a 
Rotunda (avagy kerek ház). Továbbá korábbi 
ipari helyszíneket (például acélkohót, üzemcsar
nokot, gyümölcsraktárt stb.) kiállítási célokra 
vagy események megrendezésére használtunk.

A meglévő kulturális intézmények kiegészítő 
támogatást kaptak a kifejezetten az EKF-hez 
kapcsolódó projektjeik számára. Ez meglehe
tősen sok kivételes (mert költségesebb) kiállítás 
és rendezvény bemutatását tette lehetővé.

— Hogyan épült föl az EKF menedzsment
központ, és milyen volt a kapcsolata a városi 
hivatalokkal és a politikával?

— A nonprofit EKF szervezet a városi és a 
kormányzati hivataloktól függetlenül működött, 
egy a kormány és a város által biztosított költ
ségvetési keretben. A nonprofit szervezet 
tanácsa (board) határozta meg a stratégiát és 
az esemény általános irányelveit. A menedzs
ment központban különböző osztályok 
működtek: a partner projekteket koordináló 
projekt-menedzsment, a saját projekteket 
szervező osztály, a kommunikációt, sajtót és 
technikai kérdéseket kezelő részleg, valamint a 
turizmust és mobilitást szervező divízió. A csúcs 
menedzsment három igazgatóból állt.

Mint korábbi politikusnak nagyon jó kapcso
lataim voltak a városi és az országos politikai 
tényezőkkel és adminisztrációval. A politika és 
az adminisztráció nagyon sokat segített abban, 
hogy a lehetetlen lehetségessé váljon.

— Mi volt a kulturális intézmények szerepe 
az EKF projektben? Milyen programokat, projek
teket kezdeményeztek?

— A kulturális intézmények felkérést kap
tak, hogy projekteket javasoljanak, de nem 
minden intézményi program kapott helyet a 
2007-es naptárban. A kifejezetten az EKF 
számára kidolgozott tervek megvalósítására 
az intézmények a projektjük teljes költség- 
vetésének 50%-át kaphatták meg kiegészítő 
támogatásként.

A legtöbb múzeum kifejezetten a 2007-es 
évhez kapcsolódó nagy kiállítást szervezett, míg 
a színházak és koncerttermek az EKF keretében 
különleges eseményeket rendeztek, például 
világpremiert tartottak, új, határon átnyúló vagy 
multidiszciplináris együttműködést 
kezdeményeztek, új fesztivált indítottak stb.

Az általunk szervezett EKF programsorozat 
végül is csak a 2 0 % -á t adta a Luxemburgban az 
év során lezajlott teljes kulturális eseménysor
nak. Azok a rendezvények, amelyekre — mint 
bármely normál évben — az EKF-től függetlenül 
is sor került volna, nem kaptak automatikusan

helyet a hivatalos EKF programban. Ahhoz, 
hogy valami az EKF részévé váljon, néhány szi
gorú feltételnek kellett megfelelnie: eredetiség, 
innováció, új célközönség, európai szellemiség, 
határon átnyúló együttműködés, fiatal közön
séget megcélzó speciális programok stb.

— Mi volt a civilek, a fiatalok szerepe az 
EKF projektben? Milyen erős volt a civil részvé
tel?

— A projektek mintegy 80%-át nem 
intézményi partnerek szervezték: kulturális 
egyesületek, művészi közösségek, nem kor
mányzati szervezetek, egyes művészek, polgári 
kezdeményezések. Nagyon sok projektet új és 
nagyon fiatal művészeti és kulturális mozgal
mak irányítottak.

Egy 2500 m2-es épületben (Rotonde2) 
a teamünk egy kizárólag fiatal közönségnek 
(gyerekeknek és ifjaknak) szóló programsoroza
tot szervezett. Ez a kezdeményezés találkozott 
a közvélemény elvárásaival, és a 2007-es EKF 
év egyik legjelentősebb sikerét eredményezte.

Ez a program 2008 májusától egy másik 
helyszínen folytatódik majd.

— Mindazok a fejlesztések, amelyek az EKF 
apropóján megtörténtek, bekövetkeztek volna-e 
az EKF nélkül is?

— Az 1995-ös első EKF évet követően 
Luxembourgban nagyon sok fejlesztésre került 
sor. 2007 visszaigazolta ezt a gyors és minősé
gi fejlesztést, amelyek most kiegészültek a 
magasabb minőség, a nagyobb profizmus, az új 
közönség, az új helyszínek értékeivel, és a 
határon átnyúló együttműködés gyakorlatával, 
amely a Nagy Régióval és a Nagyszebennel, 
Romániával való együttműködést is magában 
foglalta.

— Melyek voltak az alapvető konfliktusok 
(ha voltak ilyenek) a 2007-es évre való 
felkészülés során, és kik között zajlottak?

— Semmilyen jelentős konfliktusra nem 
került sor, sem 2007 előtt, sem abban az 
évben, sem azóta. Minden politikai erő a
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projekt mögött állt, az EKF szervezet és a team 
hatékonyan és sikeresen működött. A végered
mény minden várakozást felülmúlt. A 2007-re 
kitűzött iniciatívák pedig folytatódnak tovább: 
régi ipari helyszínek kulturális célú 
hasznosítása, a határon átnyúló kulturális 
hálózatok megerősödése, megkezdett új 
projektek továbbvitele...

— Melyek voltak 2007 legjelentősebb 
eseményei, projektjei?

— A Luxembourg2oo7 évad nem a 
kiemelkedő eseményekre összpontosított, 
hanem az év során lezajlott 4000 eseményt és 
555 projektet potenciálisan egyenrangúnak 
tekintette. Természetesen a nagy kiállítások, 
fesztiválok, premierek kiemelkedtek az 
eseménynaptárból. Ezek közé tartozott a „Nagy 
Konstantin Császár” című történeti kiállítás 
(800 000 látogatóval), vagy olyan kortárs 
művészeti kiállítások, mint a „Sophie Calle /  
Frank Gehry”, „Michel Majerus”, „Globális 
túláradás”, „Picasso” stb. Voltak jelentős tár
sadalmi kérdéseket érintő kiállítások, mint a 
„Minden ami kell” a globalizációról, az 
„Újraemelt Bábel” a migrációról, és a „Géniusz 
Én” a találmányokról. Új fesztiválként került 
megrendezésre a filmrendezővé váló 
színészeket bemutató „DirActors’ Cut” című 
filmfesztivál, a „Vörös Rock Fesztivál”, és a 
„Totális Színház” fesztivál, amelyben az EKF- 
ünkben résztvevő országok különböző színházai 
működtek együtt. 2007 egyik fontos témája volt 
a köztereken megjelenő művészet, melynek 
keretében sok szabadtéri művészeti eseményre 
és performanszra került sor.

— Volt-e együttműködés a másik 2007-es 
EKF várossal, Nagyszebennel, és ha igen, 
milyen formában?

— Nagyszebennel nagyon szoros volt az 
együttműködés, bár mindkét városnak megvolt
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a maga önálló programja. Mintegy ötven közös 
projektet hoztunk létre, amelybe a kiállítás- és 
a diákcserétől a közösen létrehozott illetve 
befogadott színházi produkciókig sok minden 
beletartozott. Emellett erős emberi és politikai 
kapcsolatok voltak a két kulturális főváros 
között.

— Milyen hatást gyakorolt az EKF 
Luxembourgra és személy szerint önre?

— A népesség és a közönség 8 8 %-a 
elégedett volt a programmal, és úgy ítélte meg, 
hogy az EKF a város, az ország és a Nagy Régió 
számára is hasznos volt. Luxembourg lakosai
nak 4 3 % -a  vett részt az EKF projektben 
közreműködőként vagy közönségként. Személy 
szerint úgy vélem, hogy a kitűzött célok 
90%-át elértük, és a 2007-es EKF év erősítette 
Luxemburgban a művészi kreativitás minőségét 
és a kulturális kínálatot.

[ Xu Tan: Átmeneti város 
(Trans/ient City) projektje

— Hogy érzi magát ez után a hatalmas 
feladat után?

— Fáradtan, de boldogan! Boldog vagyok, 
mert az év sikeres volt, boldog vagyok, mert 
befejeződött: az EKF egy éve 555 projekttel és 
4000 rendezvénnyel hatalmas kihívás. És fáradt 
vagyok, mert egy kulturális fővárosi év megle
hetősen hosszú idő. ■
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Saját verzió
2007: A tanítás és tanulás elmulasztott éve

Pécs Európa Kulturális Fővárosi felkészülési időszakának immár a fele mögöttünk van. 
A tavalyi, a 2007-es’ a második a tematikus felvezető évek sorában, amely haszonta
lanul múlt el. E cikk megírásakor a megkezdett 2008-as év programjai körül igen sok 
a bizonytalanság, a még előttünk álló 2009-es esztendő programjai pedig még csak 
nem is körvonalazódtak. A leköszönt művészeti igazgató hiányában, valamint az őt 
helyettesítő, az EKF pályázat lényegével szemben masírozó felvetések ismeretében is 
van okunk aggódni miattuk. Nem mintha a 2007-es év a művészeti igazgató jóvoltából 
értékelhető volna. írásom célja azonban nem az, hogy Méhes Márton munkáját, vagy 
akár ellehetetlenítését elemezzem.2 Nem kívánok foglalkozni azzal sem, hogy kinek 
róható fel mindaz, ami elszalasztott esélyként mérhetetlen károkat okoz a városnak. 
Csupán a felkészülési évek tervezett tematikájának, illetve azok mellőzésének jelen
tőségére kívánok rámutatni, és főként ezzel szemben felmutatni egyet a meg nem való
sult lehetséges verziók közül: a saját verziómat

Az én 2007 verzióm sohasem öltött írott formát. 
Nem voltak, s jelenleg sincsenek a programok 
tervezésével kapcsolatos ambícióim, főként nem 
valamilyen tisztséggel összefüggésben. De a 
város győztes pályázatának előállításában való 
közreműködésem során felépült bennem egy 
rendszer, melynek lényegi elemei és összefüg
gései talán érdemesek arra, hogy megosszam 
őket az ECHO olvasóival, már csak a jelen 
folyamatok megértése érdekében is. A pályázat 
írásának időszakában még úgy hihettük, hogy 
a pályázat megírását követően folytathatjuk az 
elindított munkát, a bennünk felhalmozott 
ismeretek, a kiteljesíteni, megvalósítani gondolt 
tervek hasznosulnak majd. Azt tudtuk, hogy 
lesznek nehézségek, de ma már mindez illúzió.

Az én virtuális verziómban a Takáts József 
által meghatározott tematikus felkészülési évek 
különleges jelentőséggel bírnak. Funkciójuk, 
hogy a 2010-es esztendőre a város, a régió 
szellemi és lelkiállapotát legalább részben 
alkalmassá tegyék a projekt év jelentette 
feladatokra, a benne rejlő lehetőségek 
kiaknázására. Emellett arra is szolgálnak, hogy 
a város irányában az országos és nemzetközi 
figyelmet felkeltsék. Mindkét területen volnának 
tennivalók. Az én verziómban fontos, hogy a 
kulturális események számának növekedése, 
a kínálat bővülése, a minőség szempontjainak 
felerősödése és a kultúrát fogyasztó réteg 

szélesítése egy ugyanazon 
folyamatban, kölcsönhatásban 
valósuljon meg.
A programok számszaki növekedése mellett ter
mészetes volna a többi szempont érvényre jut
tatása is — valójában egységük, egymásra 
hatásuk lehetne megvalósulásuk kizárólagos 
garanciája. Ennek teljesülése esetén nem fordul
hatna elő, hogy a gyarapodó programok jelen
tős részét minimális érdeklődés kíséri, vagy 
éppen lehetetleníti el. Nem történhetne meg, 
hogy egy nemzetközi filmfesztivál sok 
eseménye nézők nélkül zajlik, a nemzetközi hírű 
alkotók kínosan feszengnek. Attól sem kellene 
tartanunk, hogy a kisebb, ám sokszor jelen
tősebb művészeti kezdeményezések 
sorozatosan méltatlanul mellőzöttek maradnak 
és egyre kisebb közönséget mozgatnak meg, 
netán új civil kezdeményezések első kudarcaik 
után a folytatásról és az újabb kezdeménye
zésekről mondanak le. És a pozitív kezdemé
nyezések kárára nem születnének olyan kétes 
értékű megaprodukciók, mint amilyenné 
Carreras koncertjét silányították: operaslágerek 
elektromos hangosításban, szabadtéri helyszí
nen, méltatlan feltételek között, 100 millióért.
Az én 2007-emben fontos volna a város 
megítélése, s ezért minden rendezvény, de a 
programok összességének sikere is. Nem for
dulhatna elő, hogy húsz ország 86 zenekara 
annak hírét vigye a nagyvilágba Pécsről, hogy
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a 2010-es Kulturális Fővárosban a koncertek 
egyetlen néző nélkül zajlanak, miként ez meg
esett a IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál 
alkalmával. És az sem történhetne meg, hogy 
ez valamilyen sorscsapásnak tűnjék.

A szaporodó programok nem a meglévő 
kultúrafogyasztók érdeklődésére számítanának 
csupán, akik a túlkínálattal nem tudják a lépést 
tartani, sőt egyre inkább természetesen élik 
meg egy-egy program elmulasztását. Mindez 
azért volna másképpen, mert kitalált koncepció 
alapján, megalapozott, működőképes kulturális 
stratégiával törekednénk arra, hogy a minőségi 
kultúra befogadói egyre többen és egyre aktí
vabbak legyenek.3 A kulcsszavak az ösztönzés 
és a befogadás. Az intézményrendszer átalakítá
sa ennek szellemében zajlana. A kitűzött célok 
eléréséhez szükséges módszertan és eszköztár 
sikeres és sikertelen külföldi példák alapján 
tanulmányozható, a helyi sajátosságokra kidol

Az én verziómban világossá válna, hogy az 
EKF projekt lényege nem a beruházások meg
valósulása, vagy a 2010-es év programdömping- 
je, mint ahogyan arról a közbeszéd zajlik. 
Kiderülne, hogy az EKF lényegében egy 
lehetőség. Tematizált, illetve tematizálható 
tanulási folyamat, amely során egy városi 
közösség esélyt kap arra, hogy a politikai és 
hivatali, valamint a civil szereplők elsajátítsák 
az eredményes együttműködés képességét, 
és a városban élők tanulják a kultúrateremtés 
és a kultúrafogyasztás módozatait. És mi 
lehetne méltóbb a „tanítás és tanulás évéhez”, 
mint az EKF címmel járó lehetőség — a tanulás 
— jelentőségének felismerése. Mindez ter
mészetesen az átláthatóság jegyében zajlana, 
ami a kezdeti nehézségeken túljutva megsok
szorozza a hatékonyságot, erősíti a bizalmat, 
javítja a közérzetet, potenciálokat szabadít fel, 
és kreativitást szül. A beruházások ehhez szol

gozható, számos ilyen irányú ötlet merült fel — 
őrzök ilyeneket magamban én is. Az eredmény 
önmagán túlmutató volna. A kezdeményező
készség, az együttműködési kultúra fejleszté
séről van ugyanis szó. Olyan képességek ezek, 
melyek nem csak az adott EKF projektet vihet
nék sikerre, de megszerzésüket célként is 
definiálhatnánk, és melyek birtokában a város 
és a régió egy a kultúrával szemben pénzben is 
mérhető területen is hozzákezdhetne egy lehet
séges jövőkép felvázolásához. Ezen képességek 
hiányában a 2010-es év eredményei sohasem 
lesznek fenntarthatóak — sem az épületek, sem 
az intézmények, sem pedig az átmenetileg meg
növekedett kulturális aktivitás. A következmény 
katasztrofális lehet: az EKF nemhogy az eredeti 
céljait — a kulturális léptékváltást — nem éri 
el, de a kultúrát teherré változtatja. Az én ver
ziómban a politika felismerné, hogy érdeke az 
eredeti szándék megvalósulása, és nem gátol
ná, hanem elősegítené ezen folyamatokat. 
Megértené, hogy a politikán kívülieket nem 
tekintheti csupán tápláléknak a maga alá ren
delt táplálékláncban, vagy ha annak is tekinti, 
akkor újra kell termelje, mert végül maga is 
éhen marad. Megértené, hogy politikai tőkét 
abból is lehet kovácsolni, ha az értékes 
kezdeményezéseket sikerre viszi, s ha ösztönöz, 
akkor a megnövekedett civil aktivitásban 
teremtődik meg az a többlet, amelyben a politi
ka is megtalálja a maga számítását.
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gálnak ürügyül, a programok megvalósításához 
szükséges helyszínekkel, kreatív és potens 
szervezeti formáknak háttérrel. Első olvasatra 
mindez utópiának tűnik, azonban tervszerűség 
és hozzáértés esetén megdöbbentő pozitív 
eredményekkel járhatott volna.

Az én verziómban a „tanítás és tanulás éve” 
valóban az volna, amit a neve ígér. Nem oldód
na fel más szlogenekben,4 újabb tematikákban, 
mert a néven nevezett esztendő nagyobb figyel
met képes generálni. Ha a programok ténylege
sen illeszkednek az adott felkészülési év tema
tikájába, akkor azok marketingje, népszerűsí
tése is hatékonyabb lehet. A tervhez való 
hűségben a következetesség nyilvánulna meg, 
mint az alkalmassá válás folyamatának első 
bizonyossága.

A felkészülés éveiben — de 2010-ben is — 
egyértelműen elkülönülnének az EKF okán meg
valósuló programok azoktól, melyek az EKF-től 
függetlenül is szerepelnének a kínálatban. 
Példának okáért a POSZT5 a pécsi kulturális 
fesztiválok zászlóshajójaként az EKF-től 
függetlenül is fontos, és biztos helye kellene 
legyen a rendes évi programok között. Nem 
helyes azonban úgy feltüntetni, mint EKF prog
ramot.6 Ez csúsztatás. Az EKF lényege nem a 
meglévő és egyébként is betervezett programok 
egy füzetben való összegyűjtése kellene 
legyen/ mint ahogy az sem elfogadható, hogy 
a kultúrára szánt forrásokat elvonják, majd 
átcímkézve az EKF keretből újra biztosítják.

FOTÓK: T Ó TH  LÁSZLÓ
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Néha kicsit megkurtítva. így az EKF némely — 
amúgy igenis értéket képviselő — rendezvény 
számára a megszorításokat hozta el. A 
megszorításokat egyébként is nehéz értelmezni 
a kulturális léptékváltás részeként, de az én 
verziómban az érdemtelenek esetében nem 
volna fájó, feltéve hogy a felszabadult források 
az EKF szellemiségét erősítő, új értékeket fel
mutató és civil kezdeményezéseket felkaroló 
rendezvényekben hasznosulnának.

A civil ötletek megvalósítása verzióm egyik 
legfontosabb célkitűzése volna. A civil ötletpá
lyázatok eredményei nem tűnnének el a 
süllyesztőben, hanem a meglévő intézmény- 
rendszerben jelennének meg feladatként. Az 
intézmények ezen célokra szerezhetnének több
letforrásokat, egy-egy esetben ez átalakításukat 
is beindíthatná. A civil ötletpályázat ténylegesen 
a civil ötletekre építene, nem intézményeket 
ösztönözne arra, hogy a rendes évi program
jaikat az elvont forrásaik miatt ilyen álpályáza
tokból finanszírozzák. Az érthető és logikus 
folyamatok, a civil ötletek hasznosítása helyre 
állítaná a hitelességet, szemben a jelen 
helyzettel, melyet a csalódottság, az elfordulás, 
a lenyúlások után maradt rossz érzés jellemez.

Az én verzióm szerint a „tanítás és tanulás 
évében” programok tucatjai elemeznék a 
tanítás és a tanulás, a nevelés és a neveltetés, 
tanár és tanítvány viszonyának ma nagyon is 
aktuális kérdéseit. A vizsgálódások legfőbb 
célja a diskurzusteremtés volna, a témával 
foglalkozó szakmák, a sorsukat befolyásoló 
politikusok és hivatalok, a szülők és a diákság 
bevonásával. A probléma több aspektusával 
kerülne terítékre, a szakmai és társadalmi 
álláspontok, és ezek kölcsönhatásai egyformán 
fontosak volnának. A téma különböző szintjei 
— európai, hazai, nagyvárosi és vidéki, valamint 
helyi — kontextusok válhatnának láthatóvá, és 
általuk a közöttük lévő feszültségek is.

Meggyőződésem, hogy Pécs 
jelentősége, és egyben önbecsülése 
akkor emelkedhet, ha nem csupán 
pécsi problémákat feszeget, nem 
pécsi mércéhez igazodik, hanem 
kezdeményező szerepet vállal 
szélesebb érdeklődésre számot tartó 
kérdések tárgyalásában és a 
nemzetközi mérce szerint is jelentős 
teljesítmények bemutatásában, vagy 
éppen létrejöttük elősegítésében.
Miért volna ábránd, hogy egy ilyen fajsúlyos 
társadalmi-kulturális kérdésben — mint amilyen 
a tanítás és a tanulás — lehet még társadalmi 
folyamatokat tudatosan és értékek mentén 
befolyásolni? Miért volna természetes, hogy 
ezeket a folyamatokat éppen azok nem tudják 
befolyásolni, akiket a legjobban érint? És miért 
ne történhetne meg, hogy egy város, egy régió 
elsőként élvezze az általa elindított folyamatok 
előnyeit is?

Nézzük, milyen kérdések is kerülnének 
terítékre! Példának okáért lehetne eszmét 
cserélni arról, hogy oktatási rendszerünk immár 
közel húsz éve tartó, reformnak nevezett ámok
futásai milyen haszonnal és milyen károkkal jár
tak eddig. Megvizsgálhatnánk, hogy valójában 
kik is döntenek e mindannyiunkat érintő 
kérdésekről. Állást foglalhatnánk arról, hogy egy 
olyan lassú és egymásra épülő folyamatban, 
mint amilyen az oktatás, hogyan kell 
reformokat kezdeményezni, és azok eredménye 
mikor és hogyan mérhető. Szembe nézhetnénk
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azzal, hogy a minőség és a mennyiség ritkán 
járnak együtt, és egy ilyen kis országnak nem 
akkor kellene rádöbbennie ennek jelentőségére, 
mikor a minőségi oktatást feláldozta a mennyi
ségiért. Feszegethetnénk az érdek és a tartás 
mibenlétét, akár a bolognai folyamat tükrében. 
Feltérképezhetnénk, hogy melyek a jelen 
oktatási rendszerünknek azon sajátosságai, 
melyek elavultak, elgondolkodhatnánk azon, 
hogy a gyerekeinket az általános és 
középiskolában miért tanítjuk ugyanarra három
szor, és miért nincs mégsem eredménye. De 
azon is töprenghetnénk, hogy az egyetemi 
képzések átjárhatóságának legújabb szintjei és 
az ezzel járó terhek, vagy az ennek okán 
kialakult minőség hosszú távon mit ered
ményezhet. Fontos volna végre beszélni arról is, 
hogy a szülők egy része miért vonja kérdőre 
a tanárt, ha neveletlen gyereke otthon kifakad, 
miközben ugyanezen szülő elvárja, hogy az 
iskola elkényeztetett gyermekét helyette nevelje 
meg. Vagy egyes igazgatók a szülők panaszára 
reagálva miért teremtik te automatikusan 
tanárukat, szolgáltatásként értelmezve az 
iskolát, és kiszolgálni való fogyasztónak tekint
ve a szülőt? Ugyanakkor miért nem rúgják ki 
a rossz tanárokat? Egyáltalán milyen eszközei 
vannak ma a tanároknak? És hogy áll a tanár 
szakma presztízse? Milyen jövő előtt áll így egy 
kultúra? Ki megy tanárnak, és milyen képzést 
kap? Milyen osztálylétszámban, milyen 
összetételben lehetne jó képzést adni? Valamint 
mi történik az iskolaösszevonások nyomán?
Igaz, az én „tanítás és tanulás évemben” a 
teendő Európai Kulturális Fővárosban nem von
nák össze az iskolákat, nem növelnék az 
osztálylétszámokat, és nem bocsátanák el a 
tanárokat. Helyette a hatékonyság, a minőség, 
az értékteremtés új módozataival bíbelődnénk.

Ha tehetném, Pécsre szerveznék olyan 
programokat, mint amilyen a Mindentudás 
egyeteme, mert a „tanítás és tanulás évében” 
a tanulást népszerűsítő, a tanítás színvonalát 
emelő eszközökre is szükség volna. Ingyenes 
nyelvtanfolyamokat szerveznék nyugdíjasoknak 
és csökkent munkaképességű embereknek, de 
a buszvezetőknek és a taxisoknak is, hogy 
2010-ben átélhessék az idegenforgalom 
növekedésében rejlő lehetőségeket, érezhessék 
magukat hasznosnak, és mindeközben javítsák 
a városról alkotott képet az idelátogatók 
szemében. Ehhez utcára került — de jó — 
tanárokat alkalmaznék, vagy ilyen kényszer
nyugdíjasokat, hogy azok önbecsülését is 
helyreállítsam. Mindebbe kevernék egy kis 
városismeretet, és ebbe ösztönző módon von
nám be a Várostörténeti Múzeumot is, hogy 
rátaláljon önmagára. Egy Carreras koncert 
árából akár több ezer ember sorsa volna 
alakítható.

A gimnazisták kedvét nem venném el 
a színháztól — de az irodalomtól sem — 
Dosztojevszkij és hozzá hasonlóan súlyos 
szerzők klasszikus felfogású darabjaival, hanem 
színpadra állítanám azok úgynevezett korosztá
lyos feldolgozásait, miként annak kialakult 
gyakorlata van Európában, különösen 
Németországban. A felnőttek világának prob
lematikája sokszor a gyerekek szemével is 
láthatóvá tehető. Megfelelő színvonal esetén 
ez nem az eredeti darabok leértékelése, hanem 
felkészítés az eredeti művek, vagy akár azok 
további értelmezéseinek későbbi, felnőttként 
való befogadására. A klasszikus értékek az ilyen 
közelítési módszerek nélkül kiírják magukat 
a jövő nemzedékéből, mert ma már más, 
nagyobb hatékonyságú csatornák alakítják 
a fiatalok világképét. A gyerekek irányába ma is

nyitó színház így valódi, és a regionális 
szerepét erősítő kapcsolatot építhetne ki, saját 
jövőbeni közönségét termelve ki. Azt a közön
séget, aki felnőttként képes lesz a nehéz 
darabok befogadására is. Ilyen és hasonló 
programok hiányában a klasszikus kulturális 
intézmények saját ellehetetlenülésükhöz 
asszisztálnak, illetve tartósan süllyedő pályára 
állítják az általuk képviselt kulturális területet. 
Később szenvedik azok következményeit. A 
népszínházi gyakorlat valójában álca: a közön
sége alakításáról lemondó színház önigazolása.

A fiatal korosztály ismereteinek bővítése és 
kultúra iránti igényének növelése az én 2007- 
emben alapvető stratégiai cél volna. Nem csak 
az oktatás aktuális kérdéseinek megvitatása, 
vagy a színházi világgal való kapcsolatépítés 
által, de az őket körülvevő világ megismerte
tésére is hangsúlyt fektetnék. Miként betekin
tést lehet szerezni vezetett magyar órák

keretében a színházi kulisszák mögé, éppúgy 
bejárható, látogatható példának okáért az 
egyetemek, a kórházak, az ipari üzemek, vagy 
az ivóvíz, az energiaellátás belső világa is.
A pályázati időszak alapkérdései ezek — 
a tudás, a kultúra sokrétűségére és sokszínű
ségére hivatkoztak hivatalnokok, akik akkor 
ezeket az érveket a minőség számonkérésével 
szemben alkalmazták, elitistának bélyegezve 
azt, aki a minőséget hangoztatja. Én a 
minőséget akkor is, most is fontosnak tartom, 
mint ahogyan a műfajok, a területek sok
féleségét is. A tanulás, a megismerés egyik 
eredménye lehetne a felismerés, hogy ezek a 
fogalmak nem egymás ellenében valók, hanem 
egy kulturális fejlesztési projekt esetében 
természetesen együtt járnak. Ennek alapján, és 
ezt a kérdést magát is megjelenítve az iskolák
ban a kultúra jelenlétének új formáit kellene 
kidolgozni.

A tanítás és tanulás éve remek apropó 
lehetne ahhoz is, hogy az értelmiségi lét mai 
állapotát és feladatait elemezzük. A szocializ
mus értékzavaros időszakát követően a polgári 
léthez való visszatérés és vele szemben a fel
gyorsult globalizáció kérdései várnak arra, hogy 
kialakítsuk saját értelmezéseinket, és a sajá
tosságainkra érzékeny stratégiákat dolgozzunk 
ki a kultúra alakítására.

Az én verzióm nem egy részletekig kidolgo
zott — és főként nem az egyetlen lehetséges 
helyes — stratégia (lett volna). Arra kívántam

csupán rámutatni, hogy a tematikus év olyan 
eszköz, amelynek szerepe a tényleges EKF célok 
megvalósulásában rendkívül fontos. Ennél fogva 
az adott év sikerének tétje nagy. Értékelésekor 
nem tehet közömbös, hogy miféle kitörést 
remélhet Pécs és a régió az EKF címtől, ha 
ezekkel a kérdésekkel egy tematizált projekt
ben, a ránk irányuló európai figyelem 
lehetőségével együtt sem tud mit kezdeni. ■

1 A felvezető évek tematikája a nyertes pályázat szerint: 
2006 -  „a kulturális örökség éve”, 2007 -  „a tanítás és 
tanulás éve”, 2008 -  „a környezet- és egészségkultúra 
éve”, 2009 -  „a vallási kultúra éve”.

2 A könnyelműnek tűnő állításomhoz annyit azért mégis 
meg kell jegyezzek, hogy a „2008. évi művészeti és kul
turális programok” című, Méhes Márton által jegyzett 
anyag általános alapelvei és stratégiája igen magas szin
ten foglalkozik alapvető kérdésekkel és összefüg
gésekkel. A dokumentumban ez a kezdeti minőség azon
ban a tervezési szinten elbizonytalanodik. Ez nyilván 
több -  és jórészt nem a művészeti igazgatónak -  fel
róható okra vezethető vissza.

3 Egy pozitív példa: a Pannon Filharmonikusok 2007-ben 
a Segítség, komolyzene c. sorozatban erre törekedtek, a 
város legnagyobb lakótelepére, a Nevelési Központba 
vitték ki hangversenyeiket.

4 A pályázati felhívásokban és a kommunikációban a tárgyi 
év tematikája mellett megtévesztő módon szerepelnek 
olyan elvek és szlogenek, amelyek az év címadó tema
tikájának jelentőségét gyengítik. Ilyen volt az esély- 
egyenlőség elve, vagy az amúgy a kormányzati kulturális 
kommunikációban megjelent 2008-ra vonatkozó magyar 
reneszánsz éve is.

5 A Pécsi Országos Színházi Találkozó 2007-ben hetedszer 
került megrendezésre, és létrejöttének nincs köze az 
EKF-hez. Más kérdés, hogy a pécsi EKF címmel kapcso
latos kommunikációban a POSZT sokszor esik latba 
érvként.

6 Ezzel kapcsolatban a nyelvi kérdések is felmerülnek, a 
POSZT a jelen nyelvcentrikus programjaival nem 
tekinthető nemzetközi programnak. Ez persze sok egyéb 
programra is igaz, noha ettől még lehetnek EKF prog
ramok. Mégis természeténél fogva a színházi fesztivál 
esetében a nyelv megkerülhetetlen kérdés.

7 Ilyen a 2007-es programfüzet, de ilyen volt sokáig a 
tavaszi fesztiválok programfüzete is. A 2007-es kiadvány 
ugyan tetszetős és fontos is, de nem a kiadvány az EKF 
lényege. A programfüzet csak egy eszköz.

2008/1 echo 7



legyenPécs
Mottó

Európa Salzburgja” 
(Szili Katalin)

EKF lufi: kipukkanó
Az Európa Kulturális Fővárosa program kulcsberuházásai közül a koncertterem és a Tudásközpont 

tervpályázata lassan már egy esztendeje lezajlott, de az engedélyezési és tendertervek elkészítésére 

csak most kötöttek szerződést a tervezőkkel. Az elfogadhatatlan időveszteséget a város úgy próbál

ja ellensúlyozni, hogy a tervezési folyamatot a kivitelezés befejezéséig az úgynevezett Sárga Könyv 

szerinti eljárásmóddal igyekszik levezényelni, amely azon túl, hogy az EKF beruházásaival összefüg

gésben jogszabálysértő, semmilyen időnyereséggel nem jár együtt.

A pécsi kulturális 
beruházások állatorvosi 

lova: az Expo Center

a 24 hónapos munkafázisban szintén azt a 
szakfelügyeleti tevékenységet látja el az önkor
mányzat érdekében, amely a kivitelezés műszaki 
garanciája és paramétereinek biztosítása lehet."

Ezt mondta tehát Merza, pedig az európai 
uniós gyakorlat Merzávat és az NFÜ-ve! ellentét
ben nem feltétlenül a Sárga Könyves eljárást 
támogatja olyan jellegű épületek megvalósítása 
esetében, mint amilyenek a pécsi EKF kulcspro
jektjei, sokkal inkább a Piros Könyves eljárást.
A FIDIC (Fédération Internationale Des 
Ingenieurs-Conseils) Piros Könyvét az olyan 
jellegű magasépítési munkák vállalkozási 
szerződéseinek megkötésénél alkalmazzák, 
ahol az építmény építészeti, esztétikai értékei 
meghatározóak. A Sárga Könyv többnyire a 
mérnöki létesítmények, villamos és gépészeti 
munkáknak a kiegészítő magas- és mélyépítő 
munkákkal együttesen történő szerződéses 
feltételeit tartalmazza. Nem nehéz belátni, hogy 
esetünkben elsősorban igényes építészeti 
alkotásokról van szó, legalábbis ebben bízunk.

Az EKF kulcsberuházásaira az önkormányzat 
tervpályázatokat hirdetett, amelyek 
következményeként szakmai zsűri választotta 
ki a legmegfelelőbbnek tartott terveket. Egy 
kivételével — Nagy Kiállítótér — a pályázat- 
nyertes tervek valósulnak meg. Fia megnézzük 
a pályázati kiírást, akkor az alábbi kitételt 
találjuk benne: „A Kiíró a nyertes pályázóval, 
a megfelelő eljárás lefolytatása után, építési 
engedélyezési tervdokumentáció, valamint ten- 
derterv-dokumentáció elkészítésére kíván ter
vezői szerződést kötni.” A 162/2004 számú kor
mányrendelet értelmében a tervpályázati 
eljárásra kötelezett beruházásoknál — 
márpedig az EKF beruházások mind ilyenek — 
a kivitelezésbe adás nem vegyíthető a ter
veztetéssel. Ezért a kivitelező — a város

A Sárga Könyves eljárásmód veszélyeire 
Dévényi Sándor építész, mint önkormányzati 
képviselő többször is felhívta a városvezetők 
figyelmét, bejelentette, hogy az Építész Kamara 
tiltakozik ellene, és jelezte: az eljárásban benne 
rejlenek a visszaélések lehetőségei. Dévényi 
hangsúlyozta, hogy amennyiben a Sárga Könyv 
útmutatásai szerint a kivitelező készíti el a 
kiviteli terveket, az elkészült épületek minősége 
nem garantálható, hiszen a kivitelező a legol
csóbban megvalósítható épület létrehozásában 
é.rdekelt, miközben elvész a kontroll a tervezés 
felett. A kivitelezőnek érdeke, hogy a terv ne 
legyen részletes, a műszaki tartalom ne legyen 
számonkérhető a meghatározatlan műszaki tar
talom miatt, a mozgástere pedig minél nagyobb 
legyen. Nem elegendően részletes tervek esetén 
ugyanakkor a műszaki ellenőr munkája is 
nehezen számonkérhető: mindezeket persze 
a hozzáértők jól tudják.

December 13-án a közgyűlés zárt ajtók 
mögött vitatkozott a kulcsprojektek meg
valósíthatósági tanulmányairól. Ekkor beszélt 
Merza Péter, az EKF fejlesztési igazgatója a 
Sárga Könyvről, és arról, hogy miképpen zajlik 
majd a tervezési és kivitelezési procedúra.
A titkos jegyzőkönyvből idézünk egy szöveg
részt, amely Merza mondandóját egyes szám 
harmadik személyben rögzítette:

„A kiviteli tervek készítése kapcsán fontos 
kiemelni, hogy 2006 szeptemberében az ún.
FIDIK (sic!) Sárgakönyves eljárásra kötött 
szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
az önkormányzattal. Ebben a város elkötelezte 
magát amellett, hogy a tervezés és a kivitelezés 
során a FIDIK Nemzetközi Mérnöki Szövetség 
Sárgakönyve szerint folytatja a tervek 
elkészítését, illetve a kivitelezők közbeszerzését. 
Az elmúlt egy évben számtalan alkalommal 
egyeztettek az NFÜ-vel arról, hogy van-e

lehetőség arra, hogy az előkészítés keretében 
külön kiviteli tervek készüljenek. Tekintettel arra, 
hogy az európai uniós gyakorlat és az NFÜ 
gyakorlata alapvetően a Sárgakönyves eljárást, 
tehát a tenderterv szerinti eljárást támogatja, 
nem támogatta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
a saját, 1 Mrd Ft-os támogatási szerződés ilyen 
irányú módosítását. Ennek megfelelően, a 
képviselők számára kiosztott vezetői össze
foglalókban minden alkalommal a FIDIK eljárás 
szerinti lebonyolítás szerepel. Nagy előrelépés, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hoz
zájárult, hogy előrehozzák a mérnök, műszaki 
ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzést, 
amely jövő év elején megindulhat, továbbá olyan 
részletességű megbízói követelmények készül
jenek az engedélyezési tervdokumentáció mel
lékleteként, amelyek a legrészletesebb technikai 
specifikációját adják a majdanj kivitelezés 
keretében megvalósuló objektumnak. Az NFÜ 
ahhoz is hozzájárult, hogy az eredeti tervezők 
tervezési szakfelügyeletet lássanak el az önkor
mányzat oldalán a kivitelezés időszakában. 
Összegezve elmondja, készülnek kiviteli tervek, 
amelyeket a kivitelező készít el. A tervező a meg
bízói követelmények megfogalmazásában az 
önkormányzat érdekeit fogja képviselni. A FIDIK 
mérnök, műszaki ellenőr szintén önálló közbe
szerzésben kiválasztott műszaki ellenőr az önkor
mányzat érdekeit fogja biztosítani. A tervező,
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beruházások
szándékával ellentétben — a kiviteli tervek 
elkészíttetésével nem bízható meg. A nyertes 
tervezők ugyanakkor kizárólag csak az engedé
lyezési és tender tervek elkészítésével bízhatók 
meg, mert mint fentebb utaltunk rá, a tervpá
lyázati kiírásban, mint közbeszerzési eljárás 
dokumentációjában, ezt jelölte meg az aján
latkérő város, és a közbeszerzési törvény nem 
enged ettől eltérni, vagyis nem nyújt 
lehetőséget a továbbtervezésre.

Tulajdonképpen ebből a 22-es csapdájából 
alig kínálkozik kiút. A kiviteli tervek 
elkészítésére új eljárást kell meghirdetni. Ebben 
azonban az eredeti tervezők nem vehetnek 
részt, mert az engedélyezési terv készítői a 
kiviteli tervre irányuló eljárásban előkészítőként 
vannak definiálva, és ezzel kizárják magukat 
a tervpályázati kiírás miatt a továbbtervezésre 
kiírt közbeszerzési eljárásból. Ugyanakkor, ha 
az engedélyezési tervek alkotójától eltérő ter
vező készíti a kiviteli terveket, szerzői jogi 
kérdések merülnek fel. Ennek kivédése 
érdekében viszont a város elvárásként fogal
mazhatja meg a kiviteli terv létrehozásával 
kapcsolatban, hogy az engedélyezési terv 
készítőjét szerzői felügyelettel bízza meg, ekkor 
egyébként garantálhatóak mind az építész, 
mind a beruházó város azonos érdekei: szín
vonalas épület színvonalas megtervezése. 
Járható útnak tűnne, ha a tervezőkkel a tender 
dokumentáció elnevezés alatt kiviteli terveket 
készíttetnének, hiszen a tenderterv értelmezése 
igen széles skálán mozog, akár kiviteli szintű 
terv is beleférne a fogalomba. Ebben az eset
ben nem kellene önálló eljárást lebonyolítani 
a kiviteti tervek elkészítése tárgyában. Ez vi
szont azért kínos, mert 2010 közel van — felte
hetően a Sárga Könyves eljárás szorgalmazásá
nak is ez az oka —, és az önkormányzat is 
szeretné a procedúrát minél inkább lerövidíteni. 
A sietség tetten érhető az engedélyezési és ten

dertervek elkészítési idejének szűkre szabott 
határidejében is. Cikkünk írásának időpontjában 
(február második fele), a gazdasági bizottság 
meghatározta négy tervezési feladat meg
valósítási határidejét. A koncertközpontét a ter
vező által igényelt 270 napos időtartamról 115 
napra csökkentette, a Tudásközpontét 200-ról 
i5 i-re , Uránváros főterének tervezési idejét 312 
napról 157-re, a Tettyéét 305-ről 266-ra. Pedig 
az önkormányzat pályázati kiírásában az építési 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének 
határideje például a Tudásközpont esetében 
a szerződés aláírásától számított 120 nap volt, 
a tenderterv elkészítésének határideje pedig az 
építési engedély kézhezvételétől számított 90 
nap. A 120 és a 90 nap között természetesen 
a legoptimistább számítások szerint is van egy 
60 plusz 15 napos eljárási időszak. A tervezési 
időnek az eredetihez képest durván felére 
csökkentése viszont kizárja annak lehetőségét, 
hogy a tendertervek kiviteli terv szinten készül
jenek el, e rövid idő alatt nem lehet garanciát 
vállalni a minőségre.

A fentebb már meghivatkozott kormányren
delet egyértelműen fogalmaz arról is, hogy a 
kivitelező kiválasztására irányuló eljárás csak 
a jogerős építési engedély birtokában indítható 
meg, az a kivitelezői ajánlattételi dokumentáció 
részét képezi. A 290/2007-es számú kor
mányrendelet szerint az építés csak a teljes 
kiviteli tervekből végezhető el, a rendelet nem 
ismeri azt a lehetőséget, hogy a tervek üte
mezve készülnek, a kivitelezéshez igazítva. 
Vagyis, ha a felügyelő a helyszínen kéri a 
kiviteli tervek bemutatását, akkor nem lehet
séges csak a másnap építendő szerkezetek 
terveit bemutatni. Ebből az következik, hogy ha 
nyár közepére meglesz az építési engedély, 
késő őszre, tél elejére a kivitelező kiválasztása, 
attól számított nagyjából négy hónap a kiviteli 
tervek elkészítésének időszaka, tehát az 
építkezések kedvező esetben 2009 tavaszán 
indulhatnak el, és elképzelhetetlen, hogy 
a 2010-es évkezdetre befejeződjenek. Az is 
figyelemre méltó, hogy miközben a kivitelező 
kiválasztásának procedúrája zajlik, hónapokig 
nem végez senki tervezői munkát, hiszen a 
kiviteli terveket a szándékok szerint majd a 
kiválasztandó építőipari cég készíti vagy készít
teti el.

A hiányos tervek, a kivitelező ellenérdekelt
sége és az időhiány következtében könnyen 
előfordulhat, hogy 2010-ben majd a tervezők 
minden erőfeszítése és felkészültsége ellenére 
szörnyszülöttekkel találkozhatunk az ünnepélyes 
avatásokon, miként a hasonló beruházói 
szellemben készült Expo Centernél már egyszer 
megtörtént Pécsett. „Az NFÜ ahhoz is hoz
zájárult, hogy az eredeti tervezők tervezési 
szakfelügyeletet lássanak el az önkormányzat 
oldalán, a kivitelezés időszakában" — mondta 
Merza Péter a zárt ülésen. Tudjuk, hogy az 
Expo Center építésénél is ellátták a tervezők a 
szakfelügyeletet. A Center alapozása már 2004 
novemberében elkezdődött, miközben a kiviteli 
terveknek hírük sem volt. A végeredményre 
emlékszünk, a meghiúsult műszaki átadás
átvételt követően egy évig állt az épület 
kihasználatlanul. Az újonnan megbízott 
kivitelezők a pót- és javítási feladatokat 340 
millióért végezték el, az ehhez hozzáadódó 
őrzési, takarítási munkákkal, közüzemi díjakkal, 
banki és bérköltségekkel, ügyvédi díjakkal 
együtt a plusz feladatsor a beruházónak 520 
milliójába került. Az Expo Center főpróbának is 
tekinthető, de a megvalósítás balsikeréből, úgy 
tűnik, a városvezetés nem tanult semmit.

A megvalósíthatósági tanulmányok 
meghatározzák az egyes kulcsprojektek ter
vezési-építés feladataira vonatkozó eljárás 
menetét. A koncert és konferenciaközpont 
esetében ezt 43 pontban írják le. Alább köz- 
zétesszük a 43-ból azokat, amelyeket a 
legfigyelemreméltóbbnak tartunk, némi 
megjegyzéssel:

2. Tervező kiválasztására irányuló közbe
szerzési eljárás. A Kbt. szerint a tervpályázat 
nyertes tervezőjével közvetlen tárgyalásos 
eljárást kell lefolytatni. Időben a legkorábban 
megvalósítandó tevékenység. A tevékenység 
a projekt megvalósításának kritikus pontja, 
késedelme az egész beruházást késlelteti, ami a 
szűkös időkorlátokat figyelembe véve rendkívül 
nagy hatással van a beruházás megvalósításának 
sikerére.

3. Építési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítése. A 3 hónap a tervek elkészítésére 
vonatkozóan további egyeztetés tárgyát kell, 
hogy képezze az építésztervezőkkel. A bontási 
tervek (a teniszpályák kivételével) a tervezés 
részét képezik. A jogerős építési engedély a 
támogatási szerződés aláírásához szükséges. 
Ezért a tervek elkészítése szükséges, és az a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás megbízói követelményének részét fogja 
képezni.

5. Építési engedélyezési eljárás. A jogszabály
ban előírt időtartam 60 nap. A gyakorlatban 
jelentős csúszás szokott bekövetkezni az 
engedélyezésben, főképp ilyen méretű beruházá
sok esetén (a rendkívül szerteágazó szakhatósá
gi egyeztetés nagy időigényű). A jelentős 
csúszások miatt vajon miképpen alkották meg 
az ismert feszes ütemtervet? Tekintettel arra, 
hogy a beruházás tulajdonosa Pécs MjV Önkor
mányzata lesz, ezért az engedélyezési eljárás 
során a város nem léphet fel elsőfokú 
hatóságként, de jelentős ráhatása lehet a folya
mat felgyorsítására, amelyet mindenképpen ki 
kell használnia. Jelenleg folynak az egyeztetések 
az engedélyező hatóság kilétéről, a 
Közigazgatási Hivatal egy lehetséges alternatíva. 
Az építési engedély késése kritikus a beruházás 
megvalósítása során. A Közigazgatási Hivatal, 
mint lehetséges alternatíva, csak másodfokon 
képzelhető el. Ha mégis sikerül „elintézni”,
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hogy belépjen első fokon, akkor melyik hatóság 
lesz a másodfok?

6. Megbízói követelmények elkészítése.
A megbízói követelményeket az építész tervezők 
készítik, ez képezi alapját a kivitelezésre irányuló 
közbeszerzési eljárásnak. A megbízói 
követelményt a megbízó, nem a tervező készíti. 
A tervező a műszaki mellékletét készíti a tender 
dokumentációnak. A megbízói követelményekkel 
kapcsolatban elvárás, hogy az még a jogerős 
engedélyek előtt rendelkezésre álljon, annak 
érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás 
megkezdődhessen, még a támogatási szerződés 
aláírását megelőzően. (FIDIC Sárga Könyves 
eljárásnál nem feltétele a közbeszerzési eljárás 
kiírásának a jogerős építési engedély.) A FIDIC 
Sárga Könyv nem jogszabály, csupán egy aján
lat a lebonyolítás módjára. A jogszabályok 
szerint jogerős építési engedély nélkül nem 
lehet a közbeszerzési eljárást megkezdeni.

20 -22. Kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás hossza összesen 78 nap.
Az eljárás lényegesen hosszabb a gyakorlatban, 
de elképzelhető gyorsított eljárás. A közbeszer
zési eljárást a megbízói követelmények birto
kában lehet megkezdeni. Meg persze a jogerős 
építési engedély birtokában. A tevékenység a 
beruházás megkezdésének minősül, ezért ezt a 
projektgazdának írásban szükséges kérvényezni 
DDRFÜ-nél. Ésszerű rövidítésekkel szükséges élni 
annak érdekében, hogy a beruházás meg
valósítása ne szenvedjen késedelmet.
(Az eljárás lefolytatható úgy, hogy fizetési 
kötelezettség csak a támogatási szerződés 
aláírását követően merüljön fel.)

27. Kiviteli tervek elkészítése a kivitelező 
által. A kivitelező által készített tervek a tapaszta
latok szerint gyorsítják a kivitelezés folyamatát 
Ha nem az eredeti tervezők készítik a kiviteli 
terveket, akkor felmerül a szerzői felügyeleti 
kérdés. A kivitelező által készített tervek 
gyorsíthatják a kivitelezés folyamatát, ez történt 
az Expo Center esetében is. Azonban csak 
abban a tekintetben gyorsabb, hogy a 
kivitelező nem várja meg a teljes kivitelei ter
vek elkészítését, ez viszont jogszabálysértő, 
lásd 28. pontban!

28. Kiviteli tervek elkészítése. A jogszabályi 
előírásoknak megfelelően a beruházás 
kivitelezése csak kiviteli tervek birtokában kezd
hető meg, így szükséges a kiviteli tervek 
elkészítése, amely a Sárga Könyves eljárás alkal
mazása miatt a kivitelező feladata. A kiviteli ter
vek elkészítésének ideje nagyjából négy hónap, 
tehát a kivitelezés 2009 tavaszán kezdhető 
meg.

30 -37. Kivitelezés összesen 16 hónap.
Ha valóban 16 hónap a kivitelezés, akkor a 
beruházások 2010 nyarára készülnek el, ha 
valamennyi túlfeszített határidő teljesül.
A kivitelezési folyamat a munkaterület átadásával 
indul, a kivitelezés első fázisa a terület
előkészítés, a bontási munkák elvégzése, illetve 
a közműkiváltások. Ezt követően indulhatnak 
meg a tereprendezés munkálatai. A kivitelezés 
időtartama rendkívül feszes, ez a beruházás meg
valósításának egyik kritikus pontja, az 
előkészületi munkák esetleges felgyorsításával 
lehetséges a kivitelezésre szánt időtartam 
kismértékű növelése.

41. Használatbavételi eljárás, engedély.
A beruházás megvalósításának végét, és az 
üzemeltetés kezdetét jelenti a használatbavételi 
engedély megszerzése. Annak érdekében, hogy a 
város az EKF programsorozathoz méltó helyszínt 
tudjon biztosítani, a használatbavételi engedély
nek 2009. decemberében rendelkezésre kell áll
nia. A 2009 decembere természetesen illúzió. ■
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„Őrült beszéd,
de van benne rendszer”?

Mire ez az írás megjelenik, lehet, hogy Pécs európai kulturális fővárosi beruházásainak térképét újra átrajzolják valahol, egy nagy, vir
tuális terepasztalon. És vele átrajzolják a város jelenlegi és jövőbeni kulturális intézményeinek területi elhelyezkedését is. Urbanisztikai 
tervezés, kulturális városfejlesztés, stratégiai döntések helyett folyamatos improvizáció.

A fenti bekezdéssel csak azt kívántam jelezni, 
hogy Bajnai Gordon ominózus levele sem volt 
számomra igazi meglepetés (jóllehet a 
városházán és az MSZP-frakcióban állítólag 
valóságos bombaként hatott), mert amióta a 
kulturális főváros ügyei a „civilek” (azaz profik) 
kezéből a politikusokéba (azaz amatőrökébe) 
kerültek át, leszoktunk a meglepődésről. 
Megszoktuk viszont, hogy semmi sem igaz, 
minden felrúgható. Nem számít sem szerződés, 
sem nemzetközi kötelezettségvállalás, sem nyi
latkozat, sem nyilvános ígéret, sem közgyűlési 
vagy bizottsági határozat. Valami más számít.
A levél egyébként a „nagy kiállítótér” projekt 
lefújását, a funkciónak és a pénznek a Zsolnay 
negyedbe való részleges átirányítását javasolja 
a pécsi közgyűlésnek.

Ahhoz, hogy a most — kompromisszumos 
helyszínre kiírt, lebonyolított és elbírált 
nemzetközi pályázat után — sokadszorra 
likvidált projekt viszontagságos történetét 
áttekintsük, fogadjunk el néhány állítást 
evidenciaként.

Egy európai kulturális főváros nem 
lm  képzelhető el reprezentatív, a korszerű 

muzeológia és műtárgyvédelem feltételeinek 
megfelelő „nagy kiállítótér” nélkül. Bár az evi
denciák nem szorulnak bizonyításra, két példát 
hadd említsek arra, hogy már a „felvezető 
évek” kiállításait sincs hol megrendezni. 2007- 
ben a szülőváros nem tudta fogadni Breuer 
Marcell retrospektív kiállítását, mert a német 
szervezők nem találták megfelelőnek helyszín
ajánlatainkat. Igaz, hogy a mostanában kínai 
vevőkre váró multifunkcionális csodafegyvert, 
az Expo Centert meg sem mutattuk nekik. így 
azután a pályázati pénz elúszott, a pécsiek 
pedig ma sem tudják, hogy kire és miért lehet
nének büszkék. 2007-2008 telén, a legsüketebb 
idegenforgalmi holtszezonban kellett megren
deznünk a szintén nemzetközi vállalkozásban 
létrehozott Moholy-Nagy kiállítást, ugyanis egy 
külföldi vendégszereplés okán ekkor voltak üre
sek a Vasarely Múzeum termei. Ezek miatt per
sze nem kell, hogy főjön a városvezetés feje, 
hiszen — horribile dictu (kimondani is 
szörnyűséges, hát még leírni) — „mindössze” 
magyar Bauhauslerekről van szó. Pécsen kívül 
mindenütt világhírűekről.

[ A Nagy Kiállítótér egyik korábban 
tervezett helyszíne, az egyház tulajdonában 

lévő üres telek a Káptalan utcában

_  Egy európai kulturális fővárosi évadra 
/Lm  a múzeumok nem maradhatnak jelen

legi kívül-belül lepusztult állapotukban. Ezt a 
„civilek” által szervezett egyik első pécsi 
nemzetközi EKF konferencián Bért van 
Meggelen, a 2001-es — rendkívül sikeres — 
rotterdami EKF évad intendánsa, a pécsi 
pályázat tanácsadója is fontosnak tartotta 
hangsúlyozni. És valóban, a múzeumoknak egy 
magára valamit adó európai kulturális főváros
ban legalább úgy kellene kinézniük, mint ami
lyen most a frissen felújított Zsolnay Múzeum.

Az első és a második állításból következő 
kettős szükségszerűségből Pécs számára kettős 
„történelmi” lehetőség adódik. Egyrészt a 
múzeumrekonstrukció és az új fejlesztés 
összekapcsolása, másrészt a megkerülhetetlen 
városi igény és a szintúgy megkerülhetetlen 
megyei fenntartói viszony okán a legalább 
részleges társfinanszírozás kikényszerítése. 
Utóbbira persze nagyon kevés az esély, holott 
alighanem ez volna mostanság az egyetlen 
lehetőség az elátkozott struktúrában vegetáló 
megyei múzeumok normális működtetésére.
De lássuk a harmadik evidenciát!

Európai figyelemre számot tartó,
3  .  megfogható, látható értéket ebben 

a nagyszerű városban leginkább a múzeum — 
azon belül a művészettörténeti és a régészeti 
szakágazat — őriz és közvetít. Vegyük ehhez

némi szervezeti pontatlansággal hozzá a 
világörökség részévé nyilvánított ókeresztény 
temető kiállítóhelyeit és a műemlékeket. 
Beleférnek a művészettörténet fogalomkörébe. 
Ami nem fér bele (a színvonalas és jól 
menedzselt zenei élet, az irodalom tiszteletet 
parancsoló múltja és ahhoz mindenben méltó 
jelene), az sem kevésbé európai, de a 
művészeti ági sajátosságok folytán jelenléte 
és hatása időhöz, alkalomhoz, nyelvhez kötött.

A föntebb evidenciaként kezelt állítást 
megtámogatandó, álljon itt egy rövid felsorolás 
a Modern Magyar Képtár anyagának úgyszólván 
folyamatos nemzetközi vendégszerepléséről, 
a Zsolnay Múzeum hasonlóan konvertibilis 
gyűjteményéről, a Vasarely Múzeum most 
éppen Olomoucban és Milánóban lezajlott kiál
lításairól (és a mindezek mögött működő, 
vaskos kiadványokban is megnyilvánuló 
tudományos kapacitásról), az EU tavalyi római 
közös kiállítására — ahol egy tagállam egy 
művel szerepelhetett — kölcsönadott Magányos 
cédrustól, vagy arról a Bauhaus tradícióról, 
amelyet helyi politikusnak ismernie, láthatóan, 
nem kötelező. Ennek a palettának szakszerű 
összefogója és prezentálója — tetszik, nem 
tetszik — a muzeológia és a múzeum. Az a 
múzeum, amelyik meg tud felelni a nemzetközi 
szakmai kompatibilitás követelményeinek 
(nagyrészt Amerikából hozott Moholy-Nagy
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kiállítása Budapest után a karlsruhei „Zentrum 
für Kunst und Medien”-be készül), s amelyet 
sem az előző, kormánypárti, sem a jelenlegi, 
ellenzéki többségű megyei önkormányzat nem 
tud európai módon fönntartani. Legfőbb 
haszonélvezőjének, a városnak a vezetése 
pedig idegen testként kezeli.

A kompatibilitás kérdése általában és 
konkrétan is megérne néhány szót. Ez teszi 
ugyanis logikussá a funkciók (galéria és 
múzeum) szervezeti és területi összekapcso
lását. Fájdalom, ugyanakkor ez zárja ki az 
értékek teljes zűrzavarán alapuló árukapcsolást 
is, amelyet viszont a kb. egyharmad milliárd 
forintért elkészített EKF megvalósíthatattansági 
tanulmányok elképesztő változatossággal 
felkínált javaslatainak többsége indítványoz. 
Jelen sorok írója abban a kivételes helyzetben 
van, hogy olvasnia és véleményeznie is kellett 
őket. Ha jól számolom, a városi közgyűlés 
decemberben nyolc változat közül választhatott, 
ami a „nagy kiállítótér” helyét és tartalmát 
illeti. Még egyszer hangsúlyozom, azok után, 
hogy egy minden szinten jóváhagyott és kidol
gozott, egyértelmű szakmai programra kiírt 
építészeti tervpályázatot meghirdettek, lebo
nyolítottak és tavaly júliusban elbíráltak. 
Valószínűleg szintén nem ingyen. A december
ben elfogadott változat, mint tudjuk, köszönő 
viszonyban sincs a legfrissebb, Bajnai-féle 
diktátummal (ha valóban az), ami a városi 
szavazógépezet működését újólag átállíthatja. 
Immár sokadszor, ráadásul olyan gyenge 
lábakon álló, tényekkel nem bajlódó érveléssel, 
amiről első látásra azt gondolná az ember, 
hogy nem is az Önkormányzati- és 
Területfejlesztési Minisztériumban, hanem

szükség van. A másik: a „nagy kiállítótér”-hez 
rendelt parkoló megépítése önmagában egy- 
milliárddal növeli a költségeket. Ez sima blöff, 
vagy, hogy nagy elődöket idézzünk, lárifári.
A tervet ugyanis a pécsi belváros hosszú évek 
óta csak külön engedéllyel megközelíthető, 
„forgalomcsillapított” részének egyik üres 
telkére írták ki. Abba, a belváros szívében 
fekvő, mindössze néhány száz méter sugarú 
körbe, ahol — a szabadtéri színpadon kívül — 
legkevesebb kilenc múzeum, állandó kiállítás 
van, amelyek egész jól elműködtek eddig külön 
parkolókapacitás nélkül. Mint ahogy a világon 
annyifelé. Még a legújabb és eddig legnagyobb 
fejlesztés, a világörökségi látogatóközpont is 
megúszta a külön e célra létesített parkolót, 
pedig valóban létezett egy lázálomszerű terv, 
az északi városfal külső oldaláról földbe mélyí
tendő parkoló-barlangra. Akkor győzött a józan 
ész, amely mellesleg azt is diktálná, hogy egy 
ekkora, idegenforgalmi szempontból frekventált 
övezethez valahol a pufferzónában tényleg 
rendeljenek parkolót, legalább a buszok 
számára. Na de ezt a városmenedzsetési felada
tot egyetlen kulturális beruházás nyakába varr
ni? Azt már meg sem kérdezem, hogy másutt 
vajon ingyen lehet-e parkolót létesíteni?

És ekkor még nem esett szó jogi és etikai 
kérdésekről, de hát e kategóriák tiszteletben 
tartása amúgy is egyre kevésbé jellemző a 
pécsi EKF-folyamatokra. Csak ízelítőül: a Nagy 
Kiállítótér pályázat nyertesével szemben a kiíró 
(a város) kötelezettséget vállalt arra, hogy meg
bízást ad a kiviteli tervezésre. A kiíró nem bújt 
ki ebből a szerződéses (?) kötelemből, és máig 
(2008. február 20-ig) nem is hozott ezzel ellen
tétes értelmű határozatot. így az az építész, aki 
ezen a címen pályázatot ad be az alternatív

valahol a pécsi városháza környékén készült. 
Figyelmes olvasó számára nyilvánvaló, hogy 
a projekt terv- és közgyűlési határozat szerinti 
megvalósítása (ez a Káptalan utcai helyszínt 
és az időszakos és állandó kiállítóterek 
összekapcsolását jelenti) ellen felhozott érvek 
nagy része bármelyik másik fejlesztésre is 
legalább ennyire, vagy még inkább alkalmaz
ható volna. Az orosz rulett (?) viszont a kiál
lítóteret hozta ki vesztesnek. Ragadjunk ki 
azonban két „testreszabott”, fajsúlyos indokot, 
amelyekre a már korábban a projekt elvetése 
illetve átirányítása mellett érvelő polgármester 
is előszeretettel hivatkozott.

Az egyik: az adott, belvárosi (a művészeti 
múzeumok sorába illeszkedő) helyszínen sokba 
kerülne és sokáig tartana a régészeti feltárás. 
Nem kétséges, hogy ha a múzeum autópálya
régészeten edzett saját stábja végezhetné el 
ezt a munkát (de nem végezheti!), olcsóbban és 
rövidebb idő alatt a végére lehetne járni. És ne 
feledjük, hogy a sajátos terepviszonyok miatt 
(az épületek jó része felszín alá kerülne) a 
régészet az építkezés egyik fölöttébb költséges 
elemét váltja ki. Ugyanis nem a kutató kollégák 
munkabére kerül sokba, hanem a föld kiter
melése és elszállítása, amire mindenképpen

A Szabadtéri Színpad, 
a tervpályázat időszakában 

kijelölt helyszín
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helyszínre, megsérti a kamarai etikai kódexet. 
Még akkor is, ha a kiíró menet közben valóban 
változtat a Zsolnay Kulturális Negyedre kiírt 
pályázat tartalmán. A kiíró ezt megteheti egy 
bizonyos határidőn belül, ám szakmai prog
ramot is kell adnia. Ki készíti ezt el, és tulaj
donképpen mire? Arra, amire van egy nyertes és 
vissza nem vont pályázat? Vagy valami másra? 
Ha másra, akkor felhasználható-e rá a többek 
közt a kormány-város szerződésében is 
egyértelműen rögzített projektekhez kötött 
pénz? Ez nyilván bürokratikus akadékoskodás. 
Lesöpörhető, mint a tanácsadó testületnek az 
alternatívák közül végső soron a Káptalan utcai 
eredeti verziót preferáló végkövetkeztetése és 
az építészeti bizottság ezt — a Bajnai levél 
után is — megerősítő, az új helyszínben új 
kockázati tényezőket kimutató álláspontja. 
Történik mindez formális közgyűlési jóváhagyás 
vagy feloldozás nélkül, egy kapóra jött „ajánló 
levél” alapján. És csodák csodája, a 
Budapesttel szemben eddig oly rebellis 
városvezetés most készségesen együttműködik.

De mielőtt elvesznénk a részletekben, 
melyekben tudvalevőleg az ördög lakozik, 
térjünk vissza a kompatibilitás szempontjaihoz, 
s az azokra való hivatkozáshoz. Nem egysze
rűen arról van ugyanis szó, hogy az érdekelt, 
a projekt előkészítésére és majdani értelmes 
hasznosítására éveket áldozó múzeumi szakem
berek duzzognak. Sokkal inkább arról, hogy 
amint a Park moziból átalakított koncertterem
be vagy az orvosi kar aulájába (ezek a mai 
lehetőségek) sem lehet elhozni Cecília Bartolit 
vagy a Berlini Filharmonikusokat, úgy egy ma 
még terv szinten sem létező, alkalmi átszabás
sal létrehozandó helyszínre sem lehet lekötni 
Matisse-kiállítást, vagy bármi hasonlót. És ez 
nem a „dekórumon”, hanem egyszerű, fizikailag 
mérhető paramétereken múlik.

Mindazonáltal lehet ellenezni a nagy kiál
lítótér elfogadott projektjét, és természetesen 
lehet alternatív megoldásokat is szorgalmazni. 
Lehet ezt tenni az átlagpolgár számára 
átláthatatlan lobbi érdekekből, lehet intézményi 
vagy kulturális szakágazati rivalizálásból (kezére 
játszva ezzel az előbbieknek), és lehet minden 
változást aggályosnak tartó széplelkek ortodox 
városképi megfontolásaiból. A dolgok és az 
érvek persze bizonyos fokig mindig összekever- 
hetők, s ez felettébb jól jön a zavarosban 
halászoknak. Mert zavaros az van, s ebben 
a zavaros helyzetben egy titkosított meg
valósíthatósági és fenntarthatósági tanulmány, 
egy titkosított, majd kiszivárogtatott nemzeti 
fejlesztési ügynökségi elemzés csak hab a 
tortán. Bajnai Gordon szentistváni intelmeiről 
és a „presztízsberuházások” helyett élhető 
városképet ajánló nyilatkozatairól nem is 
beszélve. Utóbbiakat magyarra fordítva: nem 
lesz kulturális léptékváltás, nincs kulturális 
várostervezés, helyette tatarozunk. Kleine 
Fische, gute Fische. Persze van azért ebben 
a vízben igazi nagy hal is. A Zsolnay gyártelep, 
ha hinni lehet a HVG február másodiki elemző 
cikkének. És miért éppen annak ne lehetne 
hinni? Az írás a Zsolnay gyár tulajdonosi és 
felügyeleti jogokat gyakorló testületéinek fölöt
tébb sokatmondó személyi összefüggéseit 
elemzi, és az ingatlan 2010 utáni eladását prog
nosztizálja. Ezek alapján nyugodt szívvel igen
nel válaszolhatunk a következő költői kérdésre 
is: vajon lehetséges volna, hogy egy jól körül
határolható oligarcha-kör nagyszabású ingat
lanbizniszének rendelődjenek alá az EKF- 
beruházások — a nagy kiállítóteret is érintő — 
érdemi döntései, és így a programok tartalmi 
kérdései? ■

(2008. február 20.)

A legújabb ötlet: a Nagy 
Kiállítóteret a Zsolnay 
Kulturális Negyedbe!
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Az újraértelmezett Moholy-Nagy
Pécs, Vasarely Múzeum AKNAI TAMÁS
2007. december 21.
-  2008. március 31. ..................................

Közben kevéssé mi
Itt van egy nagy magyar, akinek a nevét Puskás öcsi mellett még ismerni szokták. Léptékzavaros kiállítási tér

ben, furcsa magasságú fekete tárlókban az intim térhez igazított fantasztikus értékű kicsiny dokumentumok töme

ge, ami egy legújabb kori „uomo universale” kapacitásait bizonyítja. Formák grafikában, fotóban, festményben és 

filmben. Párhuzamos kézműves teljesítmények, egymásba kapcsolható, egymást termékenyítő gondolatok pazar 

villanásai. És e ponton még visszatetsző is lehet, amikor mély és a személyiség értékének hiányait, (vagy éppen 

többleteit) felszínre hozó élmények számbavétele helyett holmi tudománytörténeti emléktöredékek felidézésével 

„lép félre” egy kritikai írás. Merthogy Moholy-Nagy László „újraértelmezéséről” szól a pécsi kiállítás címe, érzé

keltetve, hogy a már meglévő értelmezésekhez bővítményekkel kíván hozzájárulni. Ilyenkor tehát javasolt kézbe 

venni a mind ez ideig „érvényben lévő” álláspontokat és így vizsgálni azt az „újat”, amit a jelzett értelmezés ígér.

A fogyatékokkal és más európai nemzeteknél 
kissé botladozóbban helyét kereső 
Magyarország modernizációjáról van valóban 
szó. Ez az intellektuális — fizikai törekvés a 
képzőművészet egyetemes értékeit oly nyilván
valóan magába foglaló magyar művészetet 
mintegy ékként értelmezve, visszanyúlt a moder
nizáció első modern kori és hazai jelzéseihez. 
Nem volt csekélység a politika részéről, hogy a 
fennmaradási engedély mellett a bemutatkozást 
is elnézte. A hetvenes évek elején engedélyt 
adott a pártállam kulturális igazgatása arra, 
hogy a múzeumok, magángyűjtemények 
rejtekéből elő lehessen venni néhány — azóta 
többszörösen bebizonyosodott — egyetemesen 
jelentős magyar művészt és munkáit. Az euró
pai szalonképesség látszatának fel-feltörő 
reprezentációigényében tehát a hatvanas évek 
közepén, hetvenes évek elején ténylegesen is 
figyelhettünk a tízes évektől létrejövő magyar 
képzőművészet európai kulturális alakulatokhoz 
mérhető teljesítményeire. Ekkor játszódott le 
a szemünk előtt alakjainak rehabilitációja, 
ismeretlennek tetsző műveik bemutatása. így 
történhetett meg, hogy Kassák Lajos halála 
előtt bemutathatta régi és újabb képarchitek
túráit a Fényes Adolf Teremben, hogy a 
fehérvári múzeum fiatal művészettörténészei 
sorozatban vették elő — Csontváry nagyhatású 
1963-as kiállítása után — a vonatkozó 
tételeket. És éppen a székesfehérvári István 
Király Múzeum állította kortársainak körében 
középpontba Moholy-Nagy László életművét is.1 
Ezt a kiállítást azután más és más hangsú
lyokkal követték mások is, de Moholy-Nagy 
szerepe ezekben — itthon és külföldön — 
figyelemre méltóan jelentős maradt.’

Ha tetszik, a Janus Pannonius Múzeum 
Moholy-Nagy kiállításával kezdődött meg 
a Pécs, Európa Kulturális Fővárosa 2010-es 
évadához vezető sorozat. A feltételek bizto
sításának komolytalan kivitelezői cikcakkjait 
látva fokozódó kételyekkel, de még mindig úgy

tekintünk a Bauhaus és magyar művészeinek 
tervezett bemutatójára, hogy az lehetségesen 
kiemelkedő rendezvény lesz. Heten a 
művészettörténeti rangú „bauhauslerek” közül 
pécsiek voltak. Magyarok.3

Botár Olivér, a kutató és rendező koncepció
ja érzékelteti, hogy a kiállítást amerikaiaknak 
szánták, akik az európai, vagy éppen magyar 
művészet folyamatait nem ismerhetik. A magyar 
képzőművészet múltjának megismerésére haj
landó agy persze ma már itt is ugyanúgy rászo
rul a jó szándékú didaktikával támogatott 
segélyprogramra, mint az amerikai. Mert közben 
mi is egy kicsit amerikaiak lettünk. Magyar 
művészetbarát sem viszonyul másként ehhez 
az állapothoz. Iskolában már nincs helye ilyen 
tudásnak, sok minden szóba se kerül már, sok 
mindent elfelejtettünk. Meggyűlöltük a történel
met, filozófiánk közben a „kaparj kurta” lett.
A magyar és európai jelenségek már a magya
rok számára is több magyarázatra szorulnak, 
mint kicsivel korábban. És a tudomány határta
lan: még itt is amerikaiak magyarázzák a tudni
valókat a magyaroknak. Botár Olivér amerikai, 
kanadai magyar.

Moholy-Nagy Lászlóval az optimizmust 
asszociáljuk. A haladásba, az értelmes látvány

Landau Erzsébet:
Moholy-Nagy László portréja, 1919

ba, a vizuális tisztaságba, a gondolkodás és 
emóciók egységébe vetett hitet. Rendelkezünk 
egy árnyalt, de korántsem konkrét benyomással 
a húszas évek Magyarországáról. És 
Németországáról is. Albumokból, filmekből, 
dokumentumokból. Moholy-Nagynak nemrégi
ben kiállítása volt Kecskeméten, megjelent 
posztumusz nagy műve, a Látás mozgásban 
(Vision in Motion), filmterveire pályázatot írt ki 
a Magyar Mozgókép Közalapítvány. Legutóbb 
Jens Schmohl dokumentumfilmjét láthattuk 
róla.4 Háború alatti és utáni rajzaival kezd a 
pécsi kiállítás, ezek kissé Tihanyi előadásmód
jára emlékeztetnek, dinamizmus nélküli fáradt 
munkák. 1919-ben — senki nem tudja megmon
dani miért, de — elhagyja az országot. Bécsbe, 
majd, látva Kassákék kisstílű pártvitáit, Berlinbe 
ment. Moholy-Nagy mindent, amit manapság 
neki tulajdonítunk, Berlinnek köszönhet. Ott lett 
nagy művész, ott talált társakra, ott ismerkedik 
meg első feleségével, Luciával, aki megtanítja 
fényképezni. Ott találkozik Gropiusszal, aki 
Theo van Doesburg megüresedett helyére hívja 
a Bauhausba. Kísérletei a konstruktivizmus, 
de egyáltalán az avantgárd társadalmi 
elkötelezettségéből fakadnak. Nála a művészi 
formaadás a mindennapokból táplálkozik, 
válaszai a mindennapi gyakorlatból születnek.
Az ipari életforma, a gyárak, a gépek, az egyre 
sebesebb mozgás és helyváltoztatás, a fényrek
lámok és nem utolsósorban a film olyannyira 
megváltoztatták mindennapi látványainkat, hogy 
ez új érzékelést és látásmódot követel. Minden 
tett, ami e látásmód kialakítását szolgálja, 
a művészi praxisba kell hogy kerüljön — 
állította.

Ha a 2010-es Bauhaus-kiállítás nem is, az 
egyszerre képletes, ugyanakkor valóságos 
Moholy-Nagy „csoportportré” már ismerős itt 
valamelyest, hiszen a bemutatott művek a 
Modern Magyar Képtár, a Nemzeti Galéria, 
Kassák Múzeum stb. főhelyein állnak évtizedek 
óta és számtalan kiállításon is megfordultak.
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is amerikaiak lettünk

Moholy-Nagy László: Fabrik Landschaft (Ipari táj), 1918-1919 Moholy-Nagy László és Sebők István: Világítókellék elektromos színpadra, 1922-1930

így kegyeleti jelentősége sincs már annak a 
ténynek, hogy alkotóik akkor elsőként 
kísérelték meg összekapcsolni a modern 
tudományokat és a művészetet. Miközben 
szkepszisük a modern emberrel kapcsolatban 
(lásd DaDa) féktelen volt. A vigasz funkciójú, 
emberi karakterjegyekkel nem fedezett 
tudományba és technikába kapaszkodva nagy 
és ellentmondásos képletekhez jutottak, ame
lyeknek következései ma kíméletlenül hatással 
vannak az ember, a technika és a természet 
viszonyára. Elhitették ezek a képletek, hogy az 
ember kívül tudja magát helyezni az egyetemes 
természet törvényén. Ebben a hitében elsősor
ban az önmaga által létrehozott és működtetett 
technika mindenhatóságának illúziója erősítette 
meg. Nagyon-nagyon valószínű, hogy a termé
szet rendje és a tudomány, technika, vagy 
művészet rendje csak egy csekély felületű 
részhalmazként kerülhetnek egymással fedésbe. 
Az emberi természeten kívül minden tökéletes 
a világban, mert az emberen kívül minden a 
világegyetem rendjének kiteljesítésében vehet 
részt. Az ember kívül helyezhette, és kívül is 
helyezi magát ezen a renden. Fabrikál és/vagy 
hazudik magának olyant, ami neki éppen 
megfelel. Mióta ezt teszi, azóta szenvedi is 
önteltségének szakadatlanul visszacsapó ter
rorhullámait. Doktriner bizonyosságokat mond 
ki, hogy kicsivel később megtagadni kénysze
rüljön azokat. A kultúra filozófiájának, a modern 
tudományok nagy dilemmáinak övezetébe 
kerülünk a kiállítás próféciája láttán.

Az új értelmezés új kontextust teremt.
Ez pedig természetesen állít új látványokat és 
értelmeket. Vannak-e ilyenek? A kiállítás főcíme: 
Természet és technika, finomkodás nélküli 
nyelvi formában érzékelteti az újraértelmezők 
azon szándékát, hogy a jelentősebben emo
cionális töltésű „művészi” mozzanat a háttér
ben maradhasson. Miért, és igaz-e a tétel 
állítása egyáltalán?

Látjuk: a festészet, fényképészet, dizájn, 
díszlettervezés, fényjáték, film, térplasztika, és 
az oktatás egyaránt belefér Moholy-Nagy 
elképzeléseibe. Látjuk, amint folyóiratot 
szerkeszt, kiáltványokat és tanulmányokat ír, 
könyveket tipografál. Díszletet tervez. A magyar 
„kontextus” mellett nem látjuk azonban, ahogy 
és amiért felforgatta a Bauhaust. Amelyre 
amúgy jellemző volt a „szellemiek”
(Kandinszkij, Klee, Feininger) és a „gyakorlati
asak” (Gropius, Moholy-Nagy) szembenállása.
A művészet autonómiájának és a gyakorlat
orientáltságnak a szembenállása. Nem jelenték
telen kontextusok. Moholy-Nagy mondta: 
„Meglepő, hogy korunk »zseniális« festő
művésze milyen kevés tudományos ismerettel 
rendelkezik a »józan« technikushoz képest.” 
Mert nem elégítette ki a festészet. Érdeklődése 
más irányba fordult, mindenekelőtt a fotó és 
a film felé. Moholy-Nagy aztán megvált 
a fényképezőgéptől is, és a fény közvetlen 
hatását próbálta megjeleníteni az emulzión.
Ez a fotogram. Az elnevezés is tőle származik.

Moholy-Nagy életművéből az utókor igen 
sokat profitált, és ha belegondolunk: igen 
keveset tanult. Amit nyert rajta, azt olcsón 
elkótyavetyélte. Most itt állunk, látjuk a reklám
műsorokat, bevásárlóközpontok kirakatait és a 
kvízműsorok, táncdalversenyek berendezéseit. 
Moholy-Nagy kéznyomait. De a művészet sorsa 
ez. Csak részben igaz, hogy könnyen fáradó 
vizuális közhelyekhez jutottunk a nyomában. 
Néhányan tudni vélik: a „mindenki tehetséges” 
alapigazságának kimondása mondásként rögzült 
csak a történelemben. Művészeti szempontból 
elenyésző gyakorlati támogatást kapott Moholy- 
Nagy gondolata, ami az emberi egyenlőség esé
lyét az egyedi és kiemelkedő kultuszának kri
tikus felülvizsgálatával javasolta megteremteni. 
Szelet vetett... ■

1 1969: Moholy-Nagy és kortársai, Székesfehérvár. 1971: 
Ungarische Avantgarde, München, Milánó. 1973: A ma
gyar aktivizmus története, Pécs. 1975: A magyar aktiviz- 
mus története, Róma Párizs. 1976: A magyar aktivizmus 
története, Prága Pozsony. Kiemelkedő szerepet játszott
a folyamatban a művészettörténész Szabó Júlia A magyar 
aktivizmus művészete (Budapest, Corvina Kiadó, 1981.) 
című könyve és kutatómunkája. Ezt követően volt jelen
tős esemény Passuth Krisztina M oholy-Nagy László 
monográfiája (Budapest, Corvina Kiadó, 1982.).

2 A szaksajtó megnyilvánulásai alapján valószínűleg a leg
jelentősebb esemény ebben a körben a brit Árts Council 
által 1980-ban a londoni Hayward Galleryben megvalósí
tott The Hungárián avant garde (The Eight and The 
Activists) című kiállítása volt. Katalógusának címlapján 
Moholy-Nagy egy Üveg architektúrájának színes rajza 
szerepelt. Ezt európai nagyvárosokban több hasonló 
magyar kiállítás követte.

3 Optimizmusunk ezúttal is túlzó volt. A kézirat leadása 
után tudtuk meg, hogy Pécs a jelzett évben -  kiál
lítóterem híján -  nem rendezheti meg ezt a kiállítást 
sem.

4 „Állandó kísérletezésben". Dokumentumfilm Moholy-Nagy 
Lászlóról (lens Schmohl, 1996).
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„A historizmus aspektusai.
Német-magyar építészeti kapcsolatok PILKHOFFER MÓNIKA 
a 19. század második felében”
című kiállítás ......................................................
Pécs, Várostörténeti Múzeum 
2008. február 14. A historizmus

aspektusai Pécsett
A kiállítás helyszínéül szolgáló Várostörténeti 
Múzeum földszinti terme hangulatos, de 
tökéletesen alkalmatlan erre a célra. Az egykori 
tímárműhely egyenetlen talaja ugyanis komoly 
kihívást jelent a látogatók számára, akik így 
kénytelenek többet a lábuk, mint a tablók 
irányába nézni. Ám ennél is arcpirítóbb, hogy 
a helyiségben a hőmérséklet nem éri el a ío 
fokot. A megnyitó előtt és után bejátszott 
klasszikus muzsika még melengette ugyan az 
ember lelkét — Liszt La Campanellája vagy 
2. magyar rapszódiája amúgy tökéletes 
választás volt a kiállítás koncepciójának a 
német-magyar zenei kapcsolatokkal való 
erősítésére — de a fizikai kihűlésen a megnyitó 
után elfogyasztott vörösbor sem segített. A 
rövid nyitva tartás (kedd-szombat 10 -15  óráig) 
és a fú'tetlen kiállítótér csak a pécsi múzeumok 
helyzetének ismeretében érthető, és még 
inkább ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen 
nagy szüksége lenne a városnak egy korszerű, 
az érdeklődőket nyitott kapukkal váró kiállító
térre.

A kiállítás az MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézete és a Deutsches Kulturforum 
östliches Európa közös rendezésében, a PTE 
Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép- 
Európában Alapítványi Tanszékének 
együttműködésével valósult meg. Dicséretes 
a szándék és aktuális a törekvés, hiszen az 
utóbbi időben a historizmus kutatása 
Magyarországon nagy lendületet vett. Ennek 
köszönhetően a sokáig pejoratív mellékzöngé- 
vel emlegetett stílus mára elfoglalhatta az őt 
megillető helyét az építészettörténeti korszakok 
sorában. A történeti stílusok álarcosbáljának

időszakát ugyanis sokáig az eredetiség hiányá
val vádolták; míg ma éppen a korszak stílusplu
ralizmusát, alkotóinak mesterségbeli tudását 
értékeljük.

Elkerülhető lett volna a kritikus csalódása, 
ha nemcsak a plakáton, de a meghívón is 
feltüntették volna, hogy ez egy fényképkiállítás. 
Sajnálatos az is, hogy a magyarázattal szolgáló 
tablók a terem végébe, a bejárattól messze 
kerültek, mert így az érdeklődők nagyjából 
végignézik a kiállítást, mire lényegi információ
hoz jutnak azzal kapcsolatban, hogy mit is lát
nak. A hat tabló — és főleg a kiállítás kataló
gusa — szakszerűen foglalja össze és 
új dimenzióba is helyezi a német-magyar 
művészeti kapcsolatokat. Ízelítőt kapunk a 
historizmus stílusválasztásának aspektusairól, 
Berlin és Budapest hasonló történelmi 
helyzetéről, majd a magyar építészetre gyako
rolt német befolyásról, mely az építész- 
képzésen, a tervpályázatokon és az országba 
érkező német építészek munkásságán keresztül 
érvényesült, és gyors befogadásához a magyar 
városok nagyszámú németajkú lakossága is 
hozzájárult. A közvetítő szerepet főként a berli
ni Bauakadémie-n tanult magyar építészek 
töltötték be, akik közül többen (Szkalnitzky 
Antal, Hauszmann Alajos) később a magyar 
építészképzés meghatározó alakjai lettek. 
Párhuzamba állított példákon keresztül láthatjuk 
a kölcsönhatások legszebb példáit, melyek 
közül talán a berlini Reichstag és a magyar 
parlament tervpályázatainak kapcsolódásai, 
a terveknek és tervezőiknek egymásra gyakorolt 
hatásai a legérdekesebbek. Az ismertető 
emellett nagy hangsúlyt fektet a Magyar

Tudományos Akadémia székházának tervpályá
zatára, melynek eredményeképp a Friedrich 
August Stüler plánuma alapján felépült 
architektúra utat nyitott Magyarországon 
a berlini neoreneszánsz diadalmas térhódítása 
előtt.

A szöveges összefoglalókból kirajzolódó 
koncepció kevésbé érhető tetten a kiállított 
fotókon. Problematikus a képek aránya: a több 
tucat magyar épületfotó mellett mindössze 
6 német architektúrát láthatunk, és azokról sem 
derül ki, hogy miért pont ezeket. Ennek 
következtében nincs mód a kapcsolatok bemu
tatására sem: anélkül kell elhinnünk a kiállítás 
rendezőjének, hogy a Pécsi Nemzeti Színház 
például „a szászországi és a bécsi későhistoriz
mus épületeire emlékeztet”, hogy idézne 
egyetlen konkrét példát vagy ismertetőjegyet, 
mely ezt igazolja. Nagyon rövidek és szűksza
vúak a képaláírások, az érdekes magyarázatok 
nélkül viszont nem okoznak túl nagy intellek
tuális izgalmat a parlamentről, a királyi várról 
vagy a pécsi városházáról készült felvétetek, 
még akkor sem, ha jó fotókról van szó. Ebből 
a szempontból csak a kevésbé ismert enteriő
rök szépsége kelti fel a figyelmet: nem 
véletlenül került a meghívóra az új budapesti 
városháza gótizáló vasszerkezetű lépcsőháza.
A képaláírások nemcsak hogy nem elég infor
matívak, de nem is egységesek, melyekről 
az épületek eredeti funkciójának megnevezése 
és — legalább az utca megjelölésével — a 
topográfiai helyük feltüntetése is lemaradt.

Végül nem pontosan definiált az sem, hogy 
a rendezők mit értenek német kapcsolatokon.
A katalógus szerényen csak a „Berlinből 
Budapestre” címet kapta, de a kiállításon a 
müncheni, zürichi kapcsolatok mellett utalás 
történik az osztrák és bécsi építészet — amúgy 
legalább olyan jelentős — hatására is. Ez utób
bit a képek a szövegnél erőteljesebben képvise
lik: véleményem szerint Láng Adolf épületei 
inkább az Osztrák-Magyar Monarchia, mint 
a Német Birodalom építészetéhez kötődnek, 
Steindl Imre gótikus stílusválasztását pedig nem 
csak porosz (és angol) előképek, de bécsi 
professzorának, a gótikáért lelkesedő Friedrich 
von Schmidtnek a hatása is befolyásolta.

A német-magyar kapcsolatokon túl a kiál
lítás és a kiállítótér között is megtapasztal- 
hatóvá vált némi összefüggés: mindkettő 
esetében van még hova fejlődni. ■
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

Tóth László fotókiállítása
Pécs, ANK Könyvtár, VÉRTESI KLÁRA
2008. február 7. -  március 29.

Pege Aladár

0. Gy.

Csendélet lovakkal

Hajlék

Eszencia
Emlékeztető Tóth Laci fotókiállításáról
2008. február 7-én az Apáczai Nevelési Központ Könyvtárában megnyílt Tóth László fényképkiállítá
sa. Pinczehelyi Sándor képzőművész megnyitó szavaiból tudhatta meg a mintegy száz megjelent ba
rát, kolléga, jó ismerős, hogy a fényképésznek ez az első bemutatkozása, már azon túl, hogy mun
kássága évtizedek óta a nagy nyilvánosság előtt ismert. Fényképei, riportsorozatai két és fél évtize
de láthatóak napi-, heti- és havilapokban... (időnként egy-egy díjat is elnyert), mégis mindannyian 
meglepődtünk a tényen, hogy eddig önálló kiállítása nem volt.

Tóth Laci, mert ő nem László senkinek. Mindenki ismeri, láthatja dolgozni minden pécsi és bara
nyai, vagy budapesti, vagy ungvári, vagy római (és lehetne hosszan folytatni a sort, hol mindenütt 
forog-dolgozik), mégsem ismeri senki igazából. Kedves, nyitott, mindenkire odafigyelő, jó szemű 
fényképész, akit minden és mindenki érdekel.

Miért is fest, rajzol, fényképez, ír a halandó ember? Évezredek óta ugyanazon vágytól hajtódik: 
„megörökíteni”, és megmutatni a csak általa látottakat, ahogyan más úgy sohasem láthatja. Meg 
akarjuk állítani az időt. Ennyi az egész, a múlandóságot szeretnénk leküzdeni.

Negyven darab szépen adjusztált képet láthattunk — a fotós többszázezres archívumából.
Az időmegállítás neki sem sikerülhet, a dokumentálás viszont kiválóan. Már régen nincsenek meg 
azok a bányák, azok az utcák, azok a fények, mert hisz’ iszonyatosan felgyorsult az ún. gazdasági, 
környezeti „fejlődés” és borzalmasan gyorsan, nem mindig előnyére változott a látható és élhető (?) 
világunk, helyükbe millió új és új dolog kerül naponta, aztán hipp-hopp tegnapivá válik... Viszont 
állóképként szembesülhetünk mindennapi — hamar múltba forduló — jelenünkkel.

E TóthLaci-kuriózumkiállításon megmutatkoztak színes és fekete-fehér képek. Semmi sem 
véletlen: ha mondjuk az ungvári húsboltban készített fotó színes lenne, az már a horror kategóriája 
volna, ám nem a sokkolás a cél. Aztán a mélykék római égbolt, nem idilli turistafotó, pontos rajzo
latok hívnak a képbe — körüljárni azt a világot is. Egymás alatt, azaz egy paszpartúrába fogva 
emberi „zsánerek”: idős nénit vár haza hétrét görnyedt férje a kapuban, ifjú leányt visz karjában 
a víztengeren át egy srác... Mindkettőben érezzük a szerető emberi féltést, ami kortalan. Ezek az 
ún. „vizes” képek között szerepelnek, árvízi mentések környezetében, hiszen minden mindennel 
összefügg.

Torgyán jókora csillárglóriával a feje fölött — mégis szomorúság, sértődöttség ül az arcán. 
Koncertfotók... Hajléktalan emberek és állatok...

A kiállítás anyagát szemlélve sok minden föltolul a nézőben. Legalább hat különféle tematikájú 
albumot kellene/lehetne megjelentetni Tóth Laci munkáiból, ugyanennyi kiállítás katalógusaként...

Riportképek eseményekről, épületekkel; művészek, politikusok, portréival; pécsi bányászmúlt, 
cigány emberek portréi élete-környezete, hajléktalanok (szociofotók); látomások (amikor szinte 
valószínűtlenségeket sugall a valóság — lásd temető és lovak); mindenféle emberi kapcsolatok 
(zsánerek), esték és reggelek. Vagy csak pécsi képek..., csak rómaiak, csak, csak, csak...

Reménykedünk, hogy e negyven fotónál többet is közszemlére lehet tenni a közeljövőben, hogy 
emlékezzünk és átlássuk a közelmúlt eseményeit, szándékait — arcok fényein és árnyékain 
keresztül. Egy ilyen esszenciális bemutatkozás képes láttatni saját magunkat, s elgondolkodtatni 
a valódin, nem csak az igazin.
Jó képeket nézni jó. ■
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Andy Warhol lakótelep
Szürkébbre a betonnál!*

Bő másfél évvel ezelőtt áttekintettem a pécsi teg (firka), grafiti és Street 
art kínálatot. A kép azóta változott, és mégsem. Átfestettek össze-vissza- 
firkált falakat, átadtak felújított közterületeket, lekapartak matricákat 
(stick art), míg ez utóbbiak után-ragasztása jelentősen csökkent — csak 
egy radarellenes civilkezdeményezés jelent meg az utcákon, de az az 
egész várost lefedően hirdeti az ügyet és szennyez vizuálisan. De nem 
változott az összefirkált falak mennyisége, hiába a takarítóbrigád, nem 
javult a tiszta falak aránya. Sőt. Kifejezetten úgy tűnik, mintha az EKF 
jegyében zajló helyi mini kulturális forradalom 2010-re mozgalmi célként 
tűzte volna ki: minden falat, kukát, táblát össze kell firkálni!

A tegeket figyelve megállapítható, hogy ez az életkori, társadalmi, 
szocio-kulturális jelenség összefügg a korszak egyéb problémáival, s a 
jelenlegi módszerekkel kezelhetetlen. Addiktológusra tartozó problémának 
ítélem meg azt a feltehetően gyerekembert, aki százas, sőt ezres nagy
ságrendben írja le a nevét alkoholos filccel padra, házfalra, kukára, 
oszlopra. Szociológust igénylő vizsgálat lehetne az, hogy mennyiben 
mintakövetés, s mennyiben közérzeti, vagy netán sajátos kultúrkritikusi 
attitűd-e a teg. Általános iskolák környékén éppúgy sűrűsödnek az össze

firkált reklámtáblák, házfalak, mint középiskolák közelében. Egyetemek 
és kollégiumok környékén már igényesebb, Street art jellegű alkotások is 
találhatók. A városban éppúgy követhető egy-egy tegelő útvonala, mint 
erdőben a vadcsapás. A stílusjegyek alapján az igazán addikt személyek 
száma nem lehet több, mint két-, maximum háromtucatnyi. Az ő 
tevékenységüknek köszönhető a mai helyzet, amelyben már annyi a firka, 
hogy a hiányuk feltűnőbb, mint a jelenlétük. Lassan közömbössé vált a 
vizuális környezetszennyezés ezen formája is, éppúgy, mint az ordenáré, 
csiricsáré reklámfeliratok, cégtáblák (bár ezeket rendezhetné egy önkor
mányzati rendelet) özöne.

Különösen erős ingert jelentenek a felújított világörökségi helyszínek. 
A hivalkodó — véleményem szerint alapvetően elhibázottan kialakított 
terület — egyrészt szűz volta, másrészt központi fekvésével vonzotta 
a rongálókat (a lámpatörők és a firkálok egészen más kategóriába tartoz
nak). A városi kuka, főleg alkoholos befolyásoltságban tűnik cselekvésre, 
borogatásra motiváló ellenségképnek. A világörökségi helyszín kukái 
különösen sok inzultusnak voltak kitéve. A firkálás megnyilvánulhat 
monogramírási kényszerben, de akár képregény formájában is. A nem túl
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kényelmes pad is szabad felületet nyújtott a szellemeskedő feliratoknak 
— Türelmi zóna — de a tegelők is felfedezték. Korábban helyben 
ismeretlen, utcai minimál technikát is alkalmazott a névtelen alkotó: 
az árnyék körberajzolását. A feltehetően romantikus alkatú magányos 
művész éjszaka dolgozhatott, fehér kréta-technikával csupán a kontúrokat 
kellett vázolnia, s az utcalámpák fényében ez is elegendő a hatás
keltéshez, hiszen a kontrasztosabbá váló árnyék új vizuális eleme a 
köztérnek. Sőt, egyes forradalmi alkotóknak csoportos munkával sikerült 
újjáélesztenie a kőkorszak óta már-már elfeledett sormintát, melyhez az 
EU pénzzel támogatott vitágörökségi helyszín kínálta a hordozófelületet. 
Különösen fontossá vált az utcai alkotók számára egy parkolóban elhe
lyezett kuka, melynek belső peremét ezüstszín, kevéssé dekódolható, 
feltehetően mágikus értelmű betűsor díszíti, a kuka kettős árnyékát 
(a kétágú utcalámpa miatt), s metszetüket a korábban említett fehér- 
krétás technikával egyedi módon hangsúlyozták.

A város egyetlen Street art-ra hajazó felületét, a Damjanich utcai 
betonfalat (melyről előző írásomban is értekeztem) egyszerűen lefestették 
szürkére. Az egykori művészeti akció nyomán rendőrségi nyomozás,

kihallgatások, meghurcoltatás érte az alkotók, szervezők egy részét 
(melyhez a cikkem is hozzájárult). S a megkopó, de néhány elemében 
még mindig impozáns, festett falfelületet a tulajdonos átfesttette ezüstös
szürkére. A hanyagul és szellemtelenül elvégzett munka — előbb festet
tek, utána kivágtak egy bokrot, s a bokor által kitakart felület beton
szürkéje kontrasztot nyújt az ezüstöshöz — irritálóan ronda. Heteken 
belül megjelentek a grafitisek. Talán mert ez tényleg az Andy Warhol 
lakótelep!

A Street art megjelenése a város arculatán pozitív irányban is javít.
A Szabadság utca 16. szám alatti ház tűzfala lehet a pozitív példa.
Az artless szó játékos felirata egy figyelmes vizslakutyán alapesetben 
művészet nélkülit jelent, de ilyen formán? Felszólítás. (A gyengébbek 
kedvéért sem magyarázom meg, mit jelent az magyarul, hogy less!) A ház
falon, magasan a két légben repkedő férfialak freskó gyanánt hat. Vala
hogy így kellene. Nem pedig szürkébbre festeni mindent a betonnál. ■

* Előzm ény: Echo 20 0 6/4-5: Az utcai firkáló
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Szent Ágoston, költészet
Heidl György portré

Eszmetörténész és egyetemi docens, a Pécsi Tu
dományegyetem Esztétika Tanszékének vezetője. 
Egyben muzsikus és komponista, aki nemrég 
Lackfi János* verseit zenésítette meg, melyeket 
Lovasi András énekelt lemezre. A Kalákát, Sebő 
Ferencet, Cseh Tamást, Palya Beát, Sebestyén 
Mártát és Ferenczy Györgyöt is felvonultató 
Hangzó Helikon sorozatban megjelent könyv és 
CD kapcsán így ez a tevékenysége is érdeklődés
re tarthat számot. Decemberben Pécsett a JESZ- 
ben mutatták be az anyagot, Budapesten pedig 
a Néprajzi Múzeumban a hangzó helikonosokkal 
együtt, Lackfi János jelenlétében.

— Húszévesként választás előtt áll
tam, hogy zenei vagy tudományos vonalon ha
ladjak tovább. Még Várpalotán, a Túri György 
Gimnáziumban alakítottuk meg az Astarte 
zenekarunkat, kb. egy időben a hasonló stílust 
követő After Cryingga\. Velük emberileg és szak
mailag is jó kapcsolatba kerültünk, de míg ők 
befutottak, mi eltávolodtunk ettől a zenétől.
Egy zongorista barátommal duót alakítottunk, 
később pedig egy ütőhangszeressel trióvá 
egészültünk ki, már Pécsett. A zongorista bará
tom most ügyvéd, én meg ugye tanárként dol
gozom. De húszéves koromig a zene teljesen 
meghatározó volt, úgy érkeztem ide Pécsre, 
az Egyetemre is, hogy elsősorban zenélek, 
másodsorban pedig tanulok. Magyar-művészet- 
tudomány szakra jártam. Lovasi Andrással még 
előtte ismerkedtem meg: mindketten 
előfelvételisként az egyetem előtt egy évig 
katonáskodtunk, nem túl szép élményeim 
fűződnek a „burokból kikerülés” ezen idősza
kához. Bár annyiból megúsztuk, hogy a Bajcsy- 
laktanyában összehívták azokat, akik valamilyen 
hangszeren tudtak játszani. Na, ott nyújtóz
kodott jellegzetes nagymama szemüvegében 
a Lovasi, hogy ő is muzsikus. Egy zenekarba 
kerültünk, s onnan kezdve szoros barátság 
alakult ki köztünk, gyakorlatilag éjjel-nappal 
együtt voltunk. De zenéltem a későbbi kispálos 
Brautigam Richie-vel is. így viszonylag elég jól 
túléltük a katonaságot. Persze utána is tartot
tuk a kapcsolatot. Leszerelésemet követően, 
1987-ben a zongorista barátom is leköltözött 
Pécsre, s kinyíltak számunkra a lehetőségek. 
Akkoriban még nagyon-nagy dolognak számított 
egy lemez- vagy rádiófelvétel, de szerveztek 
olyan tehetségkutatókat, melyeken keresztül 
ezek elérhetővé váltak. Megnyertünk egy ilyen 
versenyt, de azért nem tudtuk felvenni az anya
gunkat, mert pont akkor vittek el katonának.
A leszerelésem után 1987-ben rendeztek egy 
nagy jazzfesztivált az Orvosi Egyetemen, a 
Dimenzió együttest követően léphettünk fel

* Lackfi János Budapest, 1971. író, költő, műfordító, 
szerkesztő, jelenleg Zsámbékon él családjával, öt gyer
mekével. Nyolc verseskötete, két kisregénye, 18 
műfordítás-kötete jelent meg.

az Astarte zenekarunkkal, ritmushangszeres, 
zongorista és akusztikus gitár felállásban, ez 
volt az utolsó koncertünk.

— Utána hogy alakult az életed, 
elvégezted az egyetemet, és egyből itt maradtál 
tanítani?

— Az utolsó évben már demonstrá
torként tanítottam, és ahogy végeztem, egyből 
kaptam egy tanársegédi állást. Akkor még nem 
Esztétika Tanszéknek nevezték, hanem a Bécsy 
Tamás alapította Művészettudományi Intézeten 
belül létezett egy eszmetörténeti vagy spiritua- 
litástörténeti szeminárium — már nem is emlék
szem pontosan. Itt lettem tanársegéd, majd 
néhány évre rá ebből alakult meg az Esztétika 
Tanszék. Később Bacsó Béla, utána Somlyó 
Bálint tanszékvezetők is az ELTE-re kerültek,
s mivel egyedül én maradtam vezető 
oktató/docens, én lettem a tanszékvezető. 
Szívügyem a történeti szemléletmód, ezért az 
oktatás erős, stabil történeti vázra épül. A kap
csolódó ágazati esztétika, vagy szakszeminári
umok révén egy-egy részterület elmélyítése is 
a koncepció része. Ami a korábbiakhoz képest 
talán újításnak számít, hogy gyakorló 
művészeket kértem fel, akik az adott művészeti 
tevékenységükre reflektálnak is: írnak róla, vagy 
hozzátesznek valamit elméleti szinten. A szín
házas, filmes és a zeneesztétikai képzésbe is 
kiváló embereket hívtam: Mikuli János és Tóth 
András (aki ráadásul esztétika szakos 
végzettségű is) tartották a színházesztétikát, 
kritikaírást. A filmesztétikát Mészáros Péter film
rendező, aki Cannes-i nagydíjas lett az Eső után 
című rövidfilmjével. A zeneesztétikát pedig 
Vedres Csaba, az egyik legkiválóbb kortárs 
zeneszerző és zongorista, aki a könnyűzene 
szakértőjeként könyvet is írt.

— Mi a fő kutatási területed?
— Elsősorban a korai 

kereszténységgel foglalkozom, az egy
házatyákkal és teológiájukkal, filozófiájukkal, 
ez óriási latin és görög nyelvű szövegkorpusz.
A görögöktől keletre eső keresztényekkel már 
nem foglalkozom. Szent Ágoston műveinek 
fordításából tanultam a legtöbbet, persze nem
csak tőle. A mai napig intenzíven foglalkozom 
Szent Ágoston fordításokkal... így talán érthető, 
hogy a kutatás és oktatás, a külföldi ösztöndí
jak meg a konferenciák teljesen lefoglaltak,
s ezért jó ideig szinte teljesen háttérbe szorult 
a zene. S nem utolsósorban ott a nagy család: 
a kiváló és csodálatos feleségem, meg a négy 
szép gyermekem. Ez is jelentős időigény.

— Akkor egyfajta szabadidős 
tevékenységnek maradt meg a zenélés: otthon 
gitározgattál, számokat írtál, néha összejöttél 
Lovasi Andrással, vagy hogyan működött ez?

— Ahogy említettem, a zenére, 
művészetre nem jutott időm. Az alkotási vágya

mat a tudományos életben: kutatásokban, írás
ban, fordításban éltem ki. Utána viszont 
keletkezett egy olyan szerencsétlen szemprob
lémám, ami miatt nem nagyon tudtam olvasni. 
De a gitárom mindig megvolt, és ekkor jött elő 
megint a zene. Abból a nehéz, depresszív 
időszakomból ez segített ki. Megkeresett egy 
veszprémi költő barátom, BerzeviciZoltán, aki 
odavalósi költők verseit zenésítette meg, hogy 
működjek közre a lemezén. Meg is tettem, és 
néhány koncertet is adtunk, főleg Veszprémben. 
Ott engem sokan gitáros fiúként ismertek, 
fogalmuk sem volt arról, hogy én közben egy 
tanszéket is vezetek, tanítok Pécsett. Tehát a 
versmegzenésítős korszak ekkor kezdődött, és 
később az évek alatt bennem összegyűlt 
rengeteg zenei ötletet, elgondolást néha föl is 
vettem egy kis magnóra. Később vásároltam 
egy digitális hard discet, ami egy 18 csatornás 
digitális házi stúdió, és egy digitális zongorát. 
Azt tulajdonképpen a lányaimnak vettem, hogy 
a zeneiskolai zongoraleckéiket tudják gyakorol
ni. De aztán az én szobámba került, és ezzel 
a digitális hangrögzítő apparátussal adódott a 
lehetőség, hogy kompozícióban is gondolkoz
zam. Hogy ne csak egy gitár, hanem a zongora 
is, ráadásul a zongorához kapcsolódó ezernyi 
effekttel. Ma már programokkal elég jó 
minőségben lehet a legkülönbözőbb hangsze
reket imitálni. Tehát az egészségügyi kényszer, 
hogy ne olvassak annyit, a versmegzenésítéssel 
való találkozás, és a digitális technika hozott 
vissza a zenébe. És amikor összeállt egy ilyen 
anyag, akkor megkértem Lovasi Andrást, hogy 
énekelje föl, mert nem tudok szépen énekelni.
A mai napig az a munkamódszer, hogy előre 
föléneklem, de ő már nem nevet ki, tehát ő ezt 
elfogadja, rendben van, kész, és utána felénekli 
ezeket.

— Miért épp Lackfi János, hisz több 
hasonló korú és színvonalú költő van még az 
országban...

— Dolgozik a tanszéken egy kedves 
munkatársam, Bárdos Zsuzsa, az ő sógora 
Lackfi János. Nos, a Zsuzsa mutatta meg a 
köteteit, verseit. S megragadott két nagyobb 
lélegzetű verse, az egyik a Hőveszteség című 
kötetében: Az égi létra öt foka — ha jól emlék
szem ez a címe —, egy Krisztus-ciklus.
5 nagyon megfogott egy másik, mindenféle 
romantikus sallangtól és cinizmustól mentesen 
a hazáról szóló gyönyörű szép játékos, ironikus 
hazaszerető verse. Először elkezdtem dolgozni 
egy nagyobb szabású zeneművön, ami a 
Krisztus-ciklus lett volna, de beletörött a 
bicskám. S akkor a rövidebb versekhez vala
hogy elkezdtek hozzásimulni a meglévő zenei
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es zene
ötleteim, témáim. Úgy, hogy akkor még nem 
is találkoztam a költővel, de már megszületett 
4 -5  dal a verseire. Utána e-mailben, illetve 
telefonon felvettem vele a kapcsolatot, és azóta 
is baráti a viszonyunk.

— Hasonló korosztály, mint te és 
Lovasi, ezért akár nemzedéki műalkotásnak is 
nevezhetjük.

hagyománya a versmegzenésítéseknek. 
Gondolok itt pl. a pécsi Szélkiáltóra, vagy a 
Kaláka együttesre. Sőt ismertek a hetvenes
nyolcvanas években dívó, ma már kissé korsze
rűtlen versmegzenésítések is. Nyilván arra is 
ügyelni kellett, hogy más legyen, mint a 
Kispál és a Borz vagy a Kiscsillag.

— A módszeremet meghatározta, hogy 
kiestem a zenei életből. Nem követtem nyomon 
azokat a változásokat, amikre most már azért 
odafigyelek. Pl. a világzene korábban nem 
érdekelt, nem is foglalkoztam vele. Kiderült, 
hogy most már azok a zenék is, amelyeket 
a nyolcvanas években is állandóan hallgattam, 
világzenének minősülnek. Én a progresszív 
rockzenén nőttem föl, ez döntően a King 
Crimson, az Emerson, Laké és Palmer, a Jethro 
Túli, stb. Aztán a jazznek a Chick Corea, Keith

— Ez nagyon fontos. Maga a lemez 
a mi generációnk számadása, megfogalmazza, 
hogy most mit is gondol a világról.

— Ez olyasmi, mint korábban a Cseh 
Tamás-Bereményi Géza páros is egy generáció, 
persze egy egész más korosztály gondolatait, 
tapasztalatait adta közre.

— Ezt a párhuzamot már többször hal
lottam. Bár bennem ez így nem merült föl. De 
amikor a legelső munkaverziókat mutogattam 
Vedres Csaba barátomnak, ő is rögtön ezzel 
jött. Meg olvastam az egyik internetes honlapon 
is egy kritikát, amelyik ezt nagyon értően, kellő 
érzékenységgel fogalmazta meg. Ezt az 
analógiát el is fogadom, még akkor is, ha 
zeneileg más jellegű az elképzelésem, mint 
Cseh Tamásé.

— Milyen módszerrel hoztad össze az 
anyagot, hisz Magyarországon van egyfajta

FO TÓ : T Ó TH  LÁSZLÓ

Heidl György

Jarrett, Jan Garbarek képviselte vonulata, no 
meg a gitárosok, pl. John McLaughlin, Pat 
Metheny. Ezekre mindig is odafigyeltem, de 
versmegzenésítéssel nem találkoztam ilyen 
intenzíven. A 80-as években két verses lemez 
hatott rám: a Kaláka Villon- és Jeszenyin 
lemeze, zeneileg is megragadtak. De nem 
foglalkoztam a zenei élet változásaival, hisz 
Szent Ágostont és társait kutattam. Ez az elzárt
ság azt is jelentette, hogy nem hatottak rám az 
elmúlt 15 évben született verses zenék. De nem 
is volt szándékom hasonulni ahhoz a fajta 
akusztikus versmegzenésítős vonalhoz, amit 
még a Kaláka kapcsán ismertem meg. Az 
összes többi zenekar is kimaradt számomra, 
így pl. a Misztrál is. Ezért a versekhez egészen 
más, bennem mélyebben gyökerező zenei 
hagyománnyal, a bluesos, rockos vonal felől 
közelítettem. így erre a lemezre a J. J. Cale-nek 
nagyobb a hatása, mint bármelyik verszenét 
létrehozó hazai zenekarnak.

— így már érthető, hogy miért válto
zatos a zenei anyag, ami azért nagyon idomul 
a versekhez is. Hiszen ahol érzékeny, lírai a 
Lackfi-írás, a zenei kíséret is jól illeszkedik 
ahhoz, pl. a Babzsák, vagy a Szélmagasan 
ilyesmi, a Billentyűk pl. kellemes zongora
betétet kapott. A Hajdú-táncnak rockos a zenei 
alapja, a Véletlen pedig tiszta rock and roll. A 
„Disznózsír a tájon/kusza álomban bejárom...” 
kezdetű Ködképnek latinos-jazzes a kísérete,
a Nagy zene pedig rockos torzitógitáros 
megoldású. Tehát színes, jól eltalált a zenei 
paletta, remekül szervesül a zene és a szöveg: 
nem támadja le a zene a szöveget, viszont nem 
is kényszeredett, verslekísérgetös a zene, meg
találtad a szükséges arányokat.

— Ez két engem ért erős hatásnak 
köszönhető. Az egyik, hogy a progresszív 
rockzenekaroknál a szöveghez való viszony 
nagyon becsületes, pl. a King Crimsonnál a 
szöveg és a zene nagyon koherens módon 
jelenik meg együtt. Ha valami szöveget adnak 
az énekes szájába, az nem ürügy arra, hogy 
csak ő szerepelhessen... A másik pedig, hogy a 
veszprémi barátomnál, Berzevici Zolinál tapasz
taltam, hogy nem igazán sorolható be a hazai 
versmegzenésítős iskolába, mondjuk a 
Kalákáéba, olyan hihetetlen alázattal közelít
a versekhez. Aztán ahogy egyre több verset 
olvastam, ezek zeneisége kezdett inkább 
érdekelni. Lackfi János egyébként tehetséges 
énekes is, operaénekesi pályára készült, képzett 
hang és nagyon érdekli a ritmusvilág. Ahogy 
Weöres Sándort is érdekelte. A magyar iro
dalomban létezik egy olyan költői vonal, ahol 
a verszenének nagyon erős a szerepe. Tehát 
nemcsak a gondolatiság, hanem a zeneiség is. 
Ezt érzékeltem ezeknél a verseknél, így 
könnyebb volt velük foglalkozni. A másik, amit 
már említettél, hogy mi egy nemzedékhez tar
tozunk, ugyanazon a zenéken nőttünk fel. így 
a versek közt ott vannak a rock and rollok, a 
bluesok, még hogyha nem is mindig tudatosan. 
De ott dolgozik mögötte az a kicsit szinkópás, 
kicsit jazzes, offbeates zenei hatás, s ezért 
könnyű vele dolgozni. Az album valóban egy 
nemzedék összegzése is lehet: találkozott 
Lackfi János költészete Lovasi András 
hangképzésével, zenei elgondolásaival, meg 
az enyémmel. A könyv grafikáit/képeit meg az 
a Losonczy István készítette, aki csoporttársam 
volt az esztétika szakon, a Lovasinak pedig a 
rajz szakon, ismertük, szerettük egymást, mind
annyian alkottunk valamit, s most össze
találkoztunk ezen a ponton. Lovasi Andrással 
még soha nem hoztunk létre közös zenei pro
dukciót a honvédség kivételével, de az egy 
feledhető dolog. Soha nem volt közös alkotá
sunk az Istvánnal, hármasban különösen nem, 
nekik sem volt nagyon együtt, talán csak vala
mi színpadi megjelenésben. De az hogy együtt 
elkészült valami, az a különböző szemléletű, 
mélyen együttgondolkodó, együttrezgő vagy 
rezonáló embernek a közös alkotása. Az anyag 
összehozása nagyjából egyszemélyes munka 
volt: először mindent följátszottam, aztán 
Vedres Csabával lecseréltük a zongorákat, 
a dobgépeket pedig Bóra Áronnal. Viszont a 
basszusgitár, az összes gitár, meg a szintetizált 
hangok még mind az én műveim. A koncertekre 
összeállt hattagú csapatban a másik gitáron 
Szabó Attila játszik, aki az ország egyik 
legkiválóbb prímása a Csík zenekarból.
A basszusgitárt pedig Bóra Dávid pengeti, aki 
a lemez keverésében is besegített, jó másfél 
hónapot dolgoztunk együtt. Az anyag 
egyébként a 40. születésnapom környékén 
állt össze, ennél szebb ajándékot soha... ■
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A Pannon Filharmonikusok 
a Pécsi Nemzeti Színházban 
2008. február 7.

GÖNCZY LÁSZLÓ

Történelmi magánügyek
A hatvanas évek magyar filmcíme fölöttünk álló 
erőknek az életünk belsőbb szféráiba való hirte
len betörésére utal, egyszersmind arra a szerep- 
konfliktusra, arra a kihívásra, amely ezek 
erőterében bennünket, alávetetteket elér.
A helyzet nem okvetlenül komikus: a nagyság
rendek disszonanciája akár felemelő pillanatok
hoz is vezethet, alkalmunk nyílik kilépni 
szokványos dimenzióinkból. A lényeg a meg
mérettetés, amelyben erősnek vagy gyengének, 
nagy- vagy kisszerűnek bizonyulunk. A Pannon 
Filharmonikusok február 7-i koncertjének 
műsorszámai között a véletlen valamiképpen 
e helyzet ismétlődésével teremtett kapcsolatot.
A véletlen mellett azonban — a műsor-össze
állítás szokott igényessége és ötletessége 
nyomán — nagyon is tudatos szervezőelvek 
járultak hozzá a program koherenciájához.
A zenekar Hamar Zsolt vezényletével különleges 
Csajkovszkij-Mozart-Csajkovszkij szendviccsel 
szolgált a közönségnek, mi több, a gondos 
válogatás következtében minden irányban 
valamilyen összefüggést megjelenítve a művek 
között.

A nyitó zenemű: Csajkovszkij 4. szvitje, 
a „Mozartiana” az orosz romantikus mester 
tisztelgése a bécsi klasszika géniusza előtt, 
jó előzményként valamely valódi Mozart-zene 
megszólalásához, ahogy e koncerten történt.
A kettejük közti idő-, kultúrkörnyezet- és stílus
beli távolság okán magunktól aligha feltételez
nénk számottevő kapcsolatot zenéjük között, 
a hallottak azonban nyilvánvalóvá tették, hogy 
a zene áradásának természetessége, az a köny- 
nyed folyékonyság, amellyel a maguk művészi 
nyelvét beszélik, nagyon is erős szálat jelent 
közöttük. És ahogy a gondolatok megfogalma
zásának természetes professzionalizmusa, az 
„alkotással járó szenvedés, gyötrődés” hiánya 
elfedi Mozart zenéjének elképesztő mélységét 
a felszínes érdeklődő előtt, úgy Csajkovszkij 
megítélésében is rengeteg félreértés, félre
magyarázás és méltánytalanság halmozódott fel 
az idők folyamán. A mostani vonzó és 
lendületes interpretáció megmutatta Mozart 
melodikus, harmonikus invencióinak már-már 
problémátlan adaptálhatóságát az orosz mester 
zenei világába. A négytételes mű lényegében 
paródia, természetesen nem abban a frivol, vul
gáris értelmezésben, amely ma a szó évezredes 
jelentését elfedi az átlagember előtt, hanem az 
ógörög „párhuzamos ének” szellemét felidézve. 
Ebből a szempontból a két belső tétel 
különösen érdekes, szerzőnk ugyanis ezek 
anyagának kiválasztásával biztosította, hogy 
szvitje ne rekedjen meg valamiféle konvencio
nális Mozart-képnél. A harmadik a középrészé
vel jövőbe mutató, jól ismert „Ave verum 
corpus” motetta felidézése, míg a második egy 
kevesek által ismert, két évvel a motetta előtt 
komponált ínyencség, a fortepianóra írt K. 355- 
ös D-dúr menüett meghangszerelése. Utóbbi 
ismétlődő metszőén éles disszonanciáival, az 
ezeket nyomatékosító hangsúlyozásával szinte

keményebb anyagúnak, kíméletlenebbnek 
érződik, mint Csajkovszkij fogalmazványai 
általában.

E kíméletlenség azonban folytatására lelt 
a koncertet záró nagy Csajkovszkij-alkotás, 
a VI. „Pathétique” szimfónia megszólalása 
révén. Ha az orosz mester nevének hallatán 
hajlamosak vagyunk boldog békeidők parfümil
lattal átitatott színházi és koncerttermi miliőjét 
felidézni, az utolsó szimfónia éppen búcsú ettől 
az összességében boldog, annyi kellemmel és 
szépséges konvencióval belakott világtól: leszá
molás a szenvedélyek tüzével, a keringő 
szárnyalásával, a hősi retorikával, a megdicső
ülés pompájával, tehát nagyjából mindennel, 
ami élhetővé teszi a XIX. századi életet. Ami 
marad: a haldoklás és magány feltörő-lehanyat- 
ló sóhajai, aztán a csend, a végtelenbe vesző 
emlékek csendje. Sajnálom, hogy nem hallot
tam Hamar és a pécsiek néhány évvel ezelőtti 
interpretációját! Alighanem érdekes összehason
lításokra nyílt volna lehetőségem, kezdve azzal, 
hogy a Színház mennyivel kedvezőbb befogadó 
közeg e szimfónia számára, mint a Szigeti úti 
aula, folytatva a zenekar, különösképpen a 
vonósok utóbbi évekbeli hihetetlen fejlődésé
vel (ez nem kötődvén a szóban forgó műhöz,

így is világosan megítélhető), és befejezve a 
karmester elgondolásainak feltételezhető vál
tozásaival. Ha ekképp csak önmagában 
nézhetem a produkció kvalitásait, az értelmezés 
töretlen meggyőző erejét, a befejezés 
különösen szép megformálását kell kiemelnem. 
Habár a nyitóütemek intonációs balesete nem 
feledhető egykönnyen, azért a hangszeres per- 
formancia összképét megnyugtatóan magasnak 
éreztem. (Bár nem tartozik a koncert értékeinek 
megítéléséhez, azért fényt vet korunk értelmi 
tompultságára, hogy a műsorközlő szellemesen 
tapintatos, de teljesen egyértelmű 
figyelmeztetése sem volt elég a harmadik tétel 
diadalmas befejezése utáni zavaró taps 
megakadályozásához...)

Csajkovszkij személyes zenetörténeti 
látószögének, Mozart-képének megjelenítése 
tehát sajátosan kapcsolódott ezen az estén 
a mi Csajkovszkij-képünk és a kultúrtörténet 
összefonódásával a szimfónia vallomásosan 
szubjektív, mégis általánosítható tartalmai 
révén. A két, egymás hatását is erősítő produk
ció között megismerkedhettünk Martin Stadtfeld 
privát Mozart-képével. A huszonnyolc éves 
német zongorista olyan parádés szakmai élet
rajz kíséretében lépett pódiumra, amely a sikert
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akkor is biztosította volna számára, ha egyetlen 
ép hangot nem játszik ezen az estén. Mozart 
híres, Beethoventől a romantikán át napjainkig 
különös nimbusztól övezett K. 466-os d-moll 
zongoraversenyében azonban ilyesmiről 
szerencsére szó sem volt. Pódiumra lépett egy 
amolyan vékonydongájú, holdbéli Pierrot-figura, 
aki zongoraszék helyett a számára odakészített 
közönséges támlás székre dobta le magát, 
ilyeténképpen Gouldosan alacsony üléspozíciót 
biztosítva a maga számára. Ez az utalás azon
ban rendkívül megtévesztő: mi sem áll távolabb 
Stadtfeldtől, mint Gould szerepfelfogása.
Ő támláig hátranyomva magát, ráadásul jobbára 
hanyagul hátradőlve egész testtartásával 
nyomatékosítja, hogy ami itt történik, az 
véletlenül sem kinyilatkoztatás, retorikus 
feszültségű zenei tett, hanem csupán magán
ügy, egy esetlegességekkel sűrűn átitatott alka
lom a Mozartról való gondolatváltásra, habár 
meglehetősen egyoldalúan, hiszen a közönség 
gondolatai aligha juthatnak el a pódiumon zon- 
gorázóhoz. Billentésével is ezt húzta alá: kife
jezetten enerváttan kezelte a hangszert, a szinte 
folyamatosan felületi pedálban úsztatott 
pianó-k, pianissimó-k dominanciáját csak ritkán 
törte meg egy-egy hirtelen dinamikai kiszögel- 
lés, egy-egy akcentus. Nem csinált ügyet abból 
sem, hogy egyes hangok kilyukadnak, egy-egy 
passzázs elnyaklik, ami egyébként ennek a test
tartásnak szinte kivédhetetlen következménye. 
Ugyanakkor újra és újra rokonszenvet keltett 
kreatív, olykor már-már „Bilsonos” kottaszöveg
kezelésével: időnként a Mozart-korabeli praxis 
szellemében bele-belejátszott a zenekari szaka
szokba, mintegy kommentárokat fűzvén hozzá. 
Ennek nyomán már-már eltűnődtem, hogy a 
feltűnően halk zongorázás talán a Bilson által 
kárhoztatott mai zongora-zenekar arány korrek

ciós szándékából fakadhat — annyi biztosnak 
látszik, hogy a fortepiano kínálta élmények 
nem hagyták érintetlenül az ifjú művészt. Ennek 
azonban némileg ellentmond, hogy a két 
ráadással — a nagy Bach korálelőjátékával és 
siciliano-jával — inkább Busoni szellemi 
örökösének mutatkozott, előbbiben első ízben 
produkálva lélegzetelállítóan gyors és hangos 
zongorázást. A zongoraversenyben egyébként 
a pécsiek és Hamar általam sokszór dicsért 
kísérő-kultúrájának újabb bizonyítéka mutatko
zott: egy gesztikulációjában rendkívül intro- 
vertáltnak látszó muzsikus szándékait sikerült 
maradéktalanul letapogatniuk.

A magyar közönségnek bőséges 
élményanyaga halmozódott fel arról, hogy mire 
lehet képes valamely ifjú zongorista. Kocsis, 
Ránki és Schiff jóvoltából a felvételek — és 
szerencsésebbek számára koncertélmények — 
tömege illusztrálja ezt, hogy ezúttal a hazai 
egyéb kiválóságokról ne is beszéljünk. Stadtfeld 
nemzetközi karrierje, ezen az estén is tapasztalt 
kiemelkedő sikere azonban már egy új korszak 
eljövetelének bizonyítéka. Ez a zene a kultúra 
utáni kultúra hangja, a Mozarttól mindörökre 
elvágott világ követének megszólalása. Művésze 
már nem rendelkezik integritással, kohézióval, 
a koncentráltsághoz szükséges öntudattal és 
felelősségérzettel, az ő igazi közege a négy fal 
közötti magány, hallgatósága, ha van, a hason
lóképp elszigetelt egyedek összessége, a 
megapopuláció alanyainak halmaza. A régi 
generáció néhány évtizeden belül távozik az 
életből, s vele a kultúra hagyományvonalának 
megtépázott maradékai is. Ami marad, a privát 
szféra — Dolinszkyval szólva: az a hely, ahol a 
dolgok már nem képesek hite(le)s kapcsolatra 
lépni egymással. Történelemből — csak 
magánügyek. ■

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

zt/ODERNUIRT
/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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Spartacus 2076 
Pécsi Nemzeti Színház 
Bemutató 2007. november 23. 
Rendező-koreográfus: Vincze Balázs 
Zeneszerző: Riederauer Richárd 
Díszlet-jelmeztervező: Túri Erzsébet

(meg
Spartacus 

nem tartott) ígéretei
Egyik barátunk jókat mondott egy előadásról: 
balett.

„Ez az előadás megjeleníti a saját és a népe 
szabadságért harcoló ember elfojthatatlan 
szabadságvágyát és az antikvitástól napjainkig 
változatlan erejét (...) olyan erő ez, amit semmi
lyen uralom, semmilyen önkény — bármily 
brutális is — nem fog tudni soha elnyomni.” 
Ettől a meggyőző és szenvedélyes ajánlástól 
ösztönözve úgy döntünk, hogy elmegyünk meg
nézni a Spartacus 2076-ot a Pécsi Nemzeti 
Színházban.

A nézőtéren, különös módon, van néhány 
üres hely. Ez akár jó jel is lehet. Ennek a szín
háznak a közönsége eléggé hagyományszerető, 
talán nem igazán élveznek egy magát újítónak 
beharangozó előadást. Bizakodva várjuk a 
kezdést.

A zeneválasztás azonban máris megdöbbent 
minket. Olyan, mintha a Titanic filmzenéjének 
valami leegyszerűsített variációja volna, mégis 
erőtlen. Ez a csilingelő mese-téma kíséri a 
„jókat”, ami az előadás elején még rendben is 
van, de az első felvonás végére unalmassá és 
idegesítővé válik. A jók mozdulatai harmoniku
sak. Szépek, világos színeket viselnek, jólfésül
tek (a legszebb a szépek közt természetesen 
szőke); röviden: jó gyerekek. A „rosszak” mai 
ritmusvilágú elektronikus zenére táncolnak.
Sötét színekben vannak, de nem hasonlítanak 
a dél-amerikai fasisztákra, nem, sokkal inkább 
a Mad Max púnk statisztáira hajaznak. A leg
elvetemültebb párost kékre festett haja külön
bözteti meg a többiektől. A gonoszok merev, 
kemény mozdulatokkal táncolnak, melyek 
homályosan emlékeztetnek a break tánc elemei

re. Ezzel sem lenne semmi baj, ha a koreográfia 
összhangban lenne a zene ritmusával, ez azon
ban ritkán fordul elő az előadás folyamán.

A komor díszlet egyfajta lépcsőzetes 
amfiteátrumot jelenít meg, amit a tartályokban 
égő tűz világít meg.

Árnyalatoktól mentes harccal találjuk 
magunkat szembe; csupa jók az egyik oldalon, 
akik csak arra vágynak, hogy békében és 
egyetemes szeretetben élhessenek, és csupa 
rosszak a másik oldalon, akiknek pedig 
egyetlen vágyuk, hogy leigázzák, és rabszolga- 
sorba döntsék az angyalian jókat. Nem nagyon 
érteni, miért. A rosszak átmeneti győzelmük 
idején valóban nem tesznek mást, mint hogy 
pórázon vezetik a jókat, akik így kénytelenek 
kutya módra, négykézláb sétálgatni; bizonyos 
szado-mazo tematikájú erotikus filmek legnyil
vánvalóbb közhelyei ezek. Nyakig ülünk a 
nevetségességben. A púnk kultúra alapvetően 
a lázadás eszméjében és egy anarchista típusú 
ideológiában gyökerezik. Az eljövendő 
Hitlereket vagy Sztálinokat, de Pinocheteket 
vagy Szaddamokat sem tudjuk színes taréjjal 
és szegecses bőrszerkóban elképzelni.

Mindenesetre szorosan technikai nézőpont
ból is mind a jók, mind pedig a rosszak mozdu
latai, koreográfiái már unalomig ismertek, 
közhelyesek és hozzávetőlegesek. Ehhez adódik 
hozzá az a sajnálatos tény, hogy csak kevés 
táncosra (Dér Dalida, Lencsés Károly, Czebe 
Tünde, Valkai Csaba Csanád) jellemző a színpa
di jelenlét, a fiatalok inkább csak igyekeznek 
kivitelezni a mozdulatokat.

A közönség sem élvezi túlságosan az 
előadást. A szünetben elkapott beszélgetések

ből a „válsághelyzet” és a „megrázkódtatás” 
szavakat hallom ki. A második felvonásra 
megduplázódik az üres helyek száma.

A nevetségesség akkor hág tetőfokára, 
amikor a rosszak főnöke őrületbe kergeti magát 
és kis híján a nézőket is. Miután az első 
felvonás végén a kékhajú rossz magáévá akarja 
tenni a jók legszebbikét — természetesen 
erőszakkal —, a második felvonásban a jók 
(csodák csodájára) fellázadnak; sarkukra állnak 
és letépik táncaikat, vagyis a nyakörvüket. 
Ötletes megoldás, hogy a rosszak egyszerre 
összeroskadva győzetnek le.

Teljességgel alaptalannak és bántónak érez
zük a Spartacusra történő vonatkoztatást. Az 
ő történelmi szerepének mély politikai gyökerei 
és nagyon különböző kimenetele volt. Itt azon
ban csupán egy bugyuta, középszerű szappan- 
operához mérhető szerelmi történetet látunk. 
Egy elhibázott előadást. Őszintén szólva, 
lesújtót. Meg vagyunk győződve róla, hogy a 
közönség csak megszokásból tapsol, jólnevelt- 
ségből, és mert végre hazamehet.

Felmerül a kérdés, hogy vajon a rendezők, 
koreográfusok, táncosok, színházigazgatók és 
a közönség tisztában vannak-e azzal, hogy 
micsoda távolság választja el ezt az előadást 
attól, amit a kortárs táncművészet az utóbbi 
ötven évben létrehozott Franciaországban, 
Németországban, Olaszországban és egész 
Európában. Ehhez hasonló művészeti kínálattal 
Pécs azt kockáztatja, hogy Európa Kulturális 
Fővárosa helyett a banalitás és felszínesség 
világfővárosa lesz. ■

(A kritika a 2007. december 13. és 2008. január 8-i előadások 
alapján készült)
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Spiró György: Prah 
Pécsi Harmadik Színház 
2007. december 18. 
Rendezte: Vincze János

S Z Í N H Á Z R Ó L

BALOGH RÓBERT

Pulvis, Pulver, Powder,
pur, praf, prah...

Spiró György Prah című darabja 2006 októberé
ben jelent meg a Színház folyóirat mellékle
teként. Valami furcsamód az ősbemutató nem 
a Pécsi Harmadik Színházban zajlott (ellentét
ben több Spiró darabbal, a Kvartetté vagy 
a Szappanoperával). A Prahot jelenleg öt szín
házban állították színpadra az országban, leg
nagyobb híre eddig a Radnóti Színház 
előadásának kerekedett (rendező: Valló Péter, 
szereplők: Börcsök Enikő, Schneider Zoltán), 
de Kecskeméten is játsszák (Pinczés István ren
dezésében Csombor Teréz és Sirkó László fő
szereplésével), valamint a Mammut Színházban 
(Perczel Enikő rendezésében, Magyar Attila és 
Pikali Gerda közreműködésével), sőt Egerben 
egy ifjúsági központban (ahol az egyik színész, 
Ágoston Péter az előadás rendezője, partnere 
Szőts Orsolya).

A Harmadik Színház esetében nem feledkez
hetünk meg az intézmény külvárosi környeze
téről. A színház felé menet is láttam a 
környékén a bokrosban dolgát végző hajlékta
lant, előadás után a buszmegállóban álldogálva 
szintén feltűnt egy bizonytalanul mozgó tesco 
szatyros páros. Hirtelenjében nem tudok a Pécsi 
Harmadik Színházon túl más kortárs művészeti 
műhelyt említeni, amely a művészet nyelvén 
ennyire közvetlenül és nyíltan, de politizáló fel
hangok nélkül szólna, reagálna az őt körülvevő 
társadalmi jelenségekről. Az elmúlt bő évtized 
Spiró darabokból készült produkcióival is 
ugyanerre vállalkozott a színház. A Kvartett 
című előadását tizenegy éve változatlan sikerrel 
viszik színre a lakótelepi panelkonyhát 
megidéző díszletben félszáz ember előtt, hol 
Pécsett, hol Erdélyben, Pesten, Finnországban 
vagy az USA-ban. A Szappanopera cselekménye 
egy előszobában zajlott. Persze a méretekben 
és a szereplők számában Spiró alkalmazkodott 
a kor szűkös anyagi lehetőségeihez, azonban 
a kompromisszumnál többre jutottak az előadá
sok. A Kvartett láttán éreztem azt, hogy Spiró,

Vincze, a színészek és a közönség valamit 
közösen hoznak létre. Tétje és súlya tett a 
nevetéseknek, magunkon nevetünk, csak ezek 
a nevetések egyszerre fájtak is. 1997-ben is, és 
ma is. A Prah komédia. Nevettem, és közben 
figyelmes lettem mások nevetésére. Mert egy 
konyhában ülünk. No, nem úgy, mint a 
Kvartettben, mert az a hagyományos nézőteré
vel mégiscsak megmaradt kukucska-színházi 
előadásnak. A Prahban magában az előadás 
díszletében ültünk benn, mi, nézők. Stokedlin. 
Kényelmetlen konyhai ülőalkalmatosságokon.
Se meggypiros bársonypárna, se puha karfa, 
se lágy esésű színházi függöny nem kényezteti 
a nézőt. A közönség ténylegesen az előadás 
terében szívja be a kvázi konyha állott levegő
jét, holttérben ül, hol előtte, hol mögötte 
zajlanak az események, mi sem természete
sebb, hogy ki-ki magához, bátorságához mérten 
forgolódik. A játéktérben minden igazi, és a 
vézna lábú PB-palackos gázrezsón, a piros 
zománcos lábosban tényleg megfő az előadás 
alatt a krumplileves. Többen beszélték előadás 
után, szívesen megkóstolnák a levest, mert hát 
ugye az illatok. A krumplileves kortalan. 
Huszonöt-harminc éve is ilyen volt. Ebben a 
díszletben megállt az idő. Hol is vagyunk? Az 
ócska karszék is díszletelem, ahogy a kamrát 
jelző fehér polc befőttekkel, savanyúsággal, 
kivénhedt alumínium teafőzővel, nevétnemtu- 
dom nevű kávéfőzővel (nem kotyogós, hanem 
másik, olyan csatos, csavaros). így áll össze a 
díszlet. Csupasz izzó lóg a foglalatban. Falikút. 
Szegényszagot áraszt a konyharuha, kockás 
viaszosvászon abrosz, ócska üveges konyha- 
kredenc... Nagyon ismerős világ. Kicsit proli, 
kicsit a ’70-es évek közepe-vége dokumentum
filmjeit idézi. Ebbe a szoba-konyhás lakásba 
még nem ért el az információs társadalom 
egyetlen vívmánya sem, hacsak az ócska mobilt 
annak nem vesszük.

Az előadás két színésze — Bacskó Tünde

a Nő és Bánky Gábor a Férfi — pár éve a Háy 
János: A Gézagyerek című darabjából készült 
Harmadik Színház beli előadásban a Szomszéd 
férfi és a Szomszéd nő szerepében remek párt 
alkottak a színpadon, innen származhatott 
Vincze János ötlete: egy egész estés előadást is 
elbírna ez a két színész. Mégis, igazán Bacskó 
alakítása miatt érdemes beütni az előadásra. 
Bánky rutinos színész, nagyszínpadi gyakor
latától nem mindig tud szabadulni a szűkebb 
térben. Vincze színészválasztása így is találó, 
a műszerész túl aprólékos, maníros figuráját 
alkatilag hordozza Bánky színpadi megjelenése, 
de Bacskó mellett valahogy mégis inkább kissé 
teátrálisnak hat a szerepfelfogása, semmint 
átváltozásnak. Mert Bacskó Tünde alakítása 
valami nem mindennapi. Az ócska melegítőben, 
papucsban kortalanná váló asszonyok idéződ
nek fel előttem. Néha olyannyira kortalanná 
válik, mint ahogy Csomós Mari tud így átvál
tozni egy-egy színpadi szerepében. Újra és újra 
lenyűgözött a megmozgatott energiáival. Hogy 
képes ezt uralni?! Közben persze fel-felröhögök, 
van hogy egyedül a nagyszobányi színházban.
A hangütéseken röhögök, mert nem lehet ezt 
másnak nevezni, mint röhögésnek. Egyszerre 
végtelenül proli ez a színpadi világ, de más is. 
Teljesen a mi világunk. A mai kor lecsupaszítva.

Érdekes helyzet kívülállóként végigélni egy 
konyhai vitatkozást, megfigyelővé válni, és 
közben észlelni a színészvezetést, a tempóváltá
sokat, a felépített dialógusokat, azt, ahogy 
Bacskó egyre erősebb jelenléteiből felépül az 
előadás. Néha lelkiismeret-furdalással telten 
röhögtem már, és elkezdtem figyelni másokat, 
ki az, aki vígjátékként éli meg ezt, s ki az, 
akinek fájdalmas a nevetése. Ki az, aki meg 
sem mer moccanni, csak idegenül feszít a 
feketére mázolt hokedlin, s igyekszik távol tar
tani magától ezt a végtelen nyomorúságot.
A Prah nem szociodráma, nem Zeitstück, nem 
komédia, hanem egyszerre mindhárom, s valami 
több is. Nem egy szimbolikus előadás, csupán 
allegorikus. Ahogy kiderül a Prah szó jelentése 
— por, egy kakaós dobozon szereplő felirat — 
úgy kapja meg a maga jelentését is e szó (a 
címben latinul, angolul, németül, románul... 
írtam le a szót). Spiró nyomán Vincze János 
természetes egyszerűséggel szólaltja meg a 
nyomorúságot, sűríti másfél órás végtelen 
keserűségű komédiává, melynek végén egy 
Ószövetségből való próféta izzó dühével átkoz
za meg a világot a Férfi. Lassan fellobban a 
lottószelvény és sötét lesz. Tapsol a közönség, 
a színészek hajlongnak, és hiába cseng még 
mindig a fülünkbe a Prah-ot záró gyűlölet-ária, 
mégis mindenki fejében ott mocorog a mi 
lenne, ha nyernék a lottón (a héten épp öt-hat- 
százvalahány milliót). Még ott téblábol a közön
ség a konyhában, alig égették el a szelvényt, 
a kézmosóban hever a pernye, mégis hallom 
kimondva azt, hogy mi lenne, ha... ■
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Hol van az igazság
Soha aktuálisabb darabválasztást! A Pécsi 
Nemzeti Színház új bemutatójának, A nép ellen
ségének sikere első-, de nem utolsósorban 
a jó darabválasztásban, a jó időzítésben rejlik.
A 19. századi nagy norvég drámaíró, Henrik 
Ibsen sértett dühből íródott műve, a 20. száza
di amerikai drámaíró, Arthur Miller számára is 
kihívás volt, a darab aktualizálása szempont
jából. S most 2008-ban, a 21. század első 
tizedében Pécsett, a kultúrbotrányoktól 
hemzsegő Pécsett, sajnos újra 10 0%-os a 
telitalálat. Ibsen drámájában az egyén és 
a hatalom érdekeinek egymás elten feszülése a 
központi kérdés. Arthur Miller a dráma átdolgo
zásakor — az alábbi idézet tanulsága szerint — 
pontosan a darab esszenciájának megtartását 
tűzte ki célul.

„Arra törekedtem, hogy lehántsak a darabról 
minden olyan sallangot, amely Ibsen korához 
köti, hogy megmutassam, ezek mögött a sallan
gok mögött még ma is él Henrik Ibsen 
szenvedélyes haragja. Azé az Ibsené, aki egy 
órásmester precizitásával és érzékeny szak
értelmével tudott drámát írni, csakhogy az ő 
órája nemcsak a perceket és az órákat mutatja, 
hanem az egész kort”.

A pécsi előadás láttán nyilvánvaló, hogy 
Csiszár Imre rendezése is ezen törekvés alapján 
jött létre, olyannyira egységben elgondolva az 
előadást, hogy dramaturgként és díszlettervező
ként is ő jegyzi a produkciót.

Adott egy város, egy olyan város, amely 
a lakói számára egyetlen lehetőséget kínál a 
társadalmi felemelkedésre. Ez az egyetlen 
lehetőség a gyógyvízben rejlik, melyre a város 
határában leltek, és dr. Stockmann vezetésével 
egy gyógyfürdőt építettek köré. A gyógyfürdő 
idegenforgalmi vonzerővel bír. Idáig a sima ügy. 
Azonban a látszólagos idillből úgy válik pillana
tok alatt társadalmi dráma, hogy dr. Stockmann 
felfedezi, a környékbeli bőrgyárak fertőzik a 
gyógyvízforrásokat, a kórházban ízületi 
betegségeiket gyógyíttató gyanútlan páciensek

sorra betegednek meg bőr-, és egyéb fertőzéses 
tünetekkel. Hipotézisét titokban tartja addig, 
amíg a laboratóriumból meg nem érkezik a 
vízminta elemzése, mely perdöntő erejű lehetne 
abban a kérdésben, hogy a további fertőzések 
elkerülése érdekében a városnak nem kis 
beruházással a vízmüvet át kellene helyeztetnie. 
Hiába a józan ész, a bizonyított tények, ez 
mégsem lehet valódi kérdés. A városi vezetés 
erről hallani sem akar, egy számára sokkal 
kézenfekvőbb és olcsóbb megoldást választ: 
Stockmann doktort a nép ellenségének kiáltja 
ki, a város polgárait olcsó populizmussal 
megveszi, és a doktorral szembe fordítja. Az 
ibseni—milleri sztori aktualitása Szentgotthárdtól 
Pécsig a 21. századi magyar valóságot tükrözi. 
Hátborzongatóan valódi. Azonban önmagában 
ettől még nem lenne feltétlenül jó az előadás.

Csiszár Imre rendezése az utóbbi évek pécsi 
színházi böjtjében a falat kenyér, a tisztessége
sen elvégzett munka példája. Csiszár egy 
évtizede rendszeres vendége volt a színháznak, 
most a hosszú kihagyás után bebizonyította, 
hogy a jó előadáshoz a nagyon komoly, 
következetes, szigorú és koncepciózus rendezői 
jelenlét elengedhetetlen. Sokszor halljuk és 
tapasztaljuk is manapság, hogy a megfiatalo
dott, lelkes pécsi színészcsapat mi mindenre 
lenne képes. Hogy valóban képes is, azt most 
láthattuk. Pedig a szereposztás a darab 
ismeretében elsőre nagyon bizarrnak tűnt. 
Életkor és élethelyzet szerint szinte az összes 
szerep nagyon fiatal színésznek jutott. Ezzel 
Csiszár nem akart új értelmet adni a műnek, 
a fiatalított szereposztás pedig — mint bebi
zonyosodott — a mai korban nem is oly idegen 
a vezető beosztásokat illetően, ha körülnézünk 
az üzleti, vagy a közéleti szférában.

Pál András dr. Thomas Stockmann szerepé
ben az előadás legmegragadóbb, legpontosabb 
színészi alakítását nyújtja. Az előadás első per
cétől az utolsóig pontosan tartja a figurát, 
méghozzá azt a megveszekedetten idealista,

következetes, önmagához és a környezetéhez 
egyaránt igényes alakot, akinek üzleti szem
pontból sajnos előre elrendelt a sorsa. Az 
őszinte szókimondás, a közösség, esetleg a 
vezetés hibáira való rámutatás, vagy egyszerűen 
csak egy létező probléma nyílt feltárása nem 
lehet a népszerűség záloga. A tömeg sokkal 
inkább egységbe forrasztható demagóg 
ígéretekkel. A bajokkal való szembesülés 
kellemetlenségei helyett sokkal szívesebben 
hallják és hiszik, hogy a társadalmi 
felemelkedés számukra is sokkal nagyobb 
egzisztenciális biztonságot, látványos életszín
vonal emelkedést jelent majd. Persze abban az 
esetben, ha ezt az aprócska mellékes 
körülményt, ezt a kis kellemetlen jelzőt, hogy 
„fertőzött”, elhagyjuk a gyógyító forrásvíz előtt. 
Milyen kevés elég!

Miközben a darab története egyértelműen 
környezetvédelmi kérdéskört feszeget, egyre 
inkább kiviláglik egy másik, sokkal izgalmasabb 
szál, az egyén igazsága a tömeg igazával szem
ben. A morál nagyon törékeny mezsgyéjén tán
col az előadás. Mint azt a német nyelv oly 
szépen érzékelteti a Wahrheit (igazság, valóság) 
és a Gerechtigkeit (igazság, jogosság) fogalmi 
különbségével. Pál András magával ragadó hite
les figurája megkönnyíti a nézői azonosulást, 
pedig szegről-végről mi magunk, a közönség is 
az egzisztenciális félelmeink rabjai lennénk. S 
mivel emberi természetünktől szintén nem áll 
távol a populizmus vonzereje, a pécsi előadás 
jó alkalmat nyújt egyben az önvizsgálatra is.

Nagyon erős a pécsi előadásban a családi 
szál. Herczeg Adrienn, feleség és anya 
szerepében talán először tudta megmutatni 
az adottságain túli színészi képességeit. Hogy 
képes önmagán túlmutatni, és színészi 
eszközökkel, tiszta játékkal átélni egy figurát, 
egy nagyon szenvedélyes, érzelemgazdag, ám 
mégis nagyon finom és törékeny figurát. A 
szerepben rejlő sokszínűséget mindvégig jól 
árnyalta, különösen a második rész drámai
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mostanában
fordulatainál állt jól helyt, a gyűlésen illetve a 
szétvert otthon romjain. Erős üzenete van 
szerepében az elengedhetetlen asszonyi jelen
létnek, annak a ténynek, hogy a különféle 
háborúkban és csatákban küzdő férjek, férfiak 
az asszonyuk segítő jelenléte nélkül sokkal 
esendőbbek, gyengébbek, akár eleve bukásra 
ítéltek lennének. Bár Stockmanné érezhetően 
őrlődik, férje igazságába, pontosabban az 
ellenkező tábor nyilvánvalóan korrupt és 
felelőtlen magatartásában való hite igazán 
mégsem rendíti meg. A szép, kiegyensúlyozott 
és végiggondolt játékon túl a figura hite
lességének létrehozásában nagy szerepe volt 
a jelmeztervező Kossuth-díjas Szakács 
Györgyinek, aki nagyon finom, elegáns, 
mértékadó jelmezeket adott a csinos 
színésznőre.

A család egységét erősítendő nagyon 
érdekes és üde színfoltja az előadásnak az apai 
forradalmi hevület örököse, az emancipált nő 
szerepében Stockmannék nagylánya Petra, akit 
Fischer Lili gyermekszínész alakít erősen, pon
tosan. Színpadi jelenléte teljesen egyenrangú 
képzett színésztársaival, mind a színpadtechni
ka, mind a szerep pontos és konzekvens meg
formálása szempontjából.

A tágabb család azonban már egy teljesen 
más viszonyrendszert mutat meg. Bár az is oly 
jellemző a kisvárosi miliőre, hogy a fürdőkórház 
vezetője egyben a polgármester testvére. Itt 
azonban a viszony attól válik érdekessé, hogy 
Stockmann igazsága felette áll a testvéri és a 
hatalom iránti lojalitásnak, gyakorlatilag minden 
egyébnek. A polgármestert, Peter Stockmannt 
Széli Horváth Lajos alakítja. Ő is lényegesen 
fiatalabb ember, mint a polgármesterek 
általában, ám a karakter megformálásban ez 
nem okoz gondot. Hogy ő egy megátalkodott, 
gonosz ember lenne, nem derül ki 
egyértelműen. Talán inkább egy másik igazság 
képviselője akar lenni, a hatalom szem
szögéből, egy megfellebbezhetetlen, megrendít-

hetetlen és nem tapasztalati tényeken alapuló, 
hanem inkább a hatalom erejéből táplálkozó 
igazságé. Mint ilyen azonban nyilvánvalóan 
erkölcsi vesztes öccsével szemben, még ha a 
nép, a már fent említett populista beszédmód 
által támogatója is lesz. A tárgyalásos jelenetben 
— bár mindannyian tudjuk már, mi a szituáció, 
hiszen addigra teljesen kialakulnak az erő
vonalak, és megmutatkozik az addig tétovának 
tűnő tengerészkapitány, Németh János — 
karakán személye —, kimutatják foguk fehérjét 
a város által pénzelt helyi újság munkatársai 
{Köles Ferenc, Zayzon Zsolt és a nyomdász Ottlik 
Ádám) is.

Akad azért egy kis zavar. Mégpedig a szín
padi tömeg. Ujláb Tamás részeg karakterén 
kívül szinte az összes tömegszereplő a 
vezényszóra dühöngő és elcsendesedő népet 
hozza. Sokan kórustagok is közülük, és úgy is 
viselkednek. Csak akkor lépnek be a szóla
mukkal, amikor a karmester int. Addig egysze
rűen állnak, és várják a sorukat. Nem először 
van ez így a pécsi színház színpadán, örök 
probléma ez, de most azért kell külön kiemelni, 
mert nagyon kilóg az előadás egységéből.
Az előadás utolsó jelenetében, a dühöngő nép 
által bevert ablakú, kihűlt, egykor békés családi 
fészekben összegyűlik mindenki, hogy még 
egyszer pontosítson a mihez tartás végett. A 
legdrámaibb bejelentés azonban nem a felbá
torodott tengerészé, akit az orvos iránti lojali-

^  Hovstad —  Köles Ferenc 1

tása miatt elbocsátottak kapitányi állásából, így 
nem tudja a családot Amerikába hajóztatni, 
nem is a polgármesteré, aki még egyszer 
nyomatékot kíván adni hatalmi pozícióból 
táplálkozó igazságának, nem is a „jobb belátás
ra” bírni akaró újságíróké, hanem Mortell Killé, 
Stockmanné gyámapjáé. Mortell szerepében 
Stenczer Béla alakítása szintén erőssége az 
előadásnak. A színész által megszokott klisék 
helyett ebben az előadásban színesebben, 
érzékenyebben árnyalta ennek az egyéni üzleti 
érdekeit szem előtt tartó figurának a legapróbb 
részleteit is. Van egy mondata, egy fél... Az a 
bőrgyár, fent a dombon, az enyém... (valahogy 
így, nem szó szerinti idézet). A bajok forrása 
tehát a családon belül van, volt, hallgatódott 
el. Ezzel az apró kis malőrrel, hallgatással 
Mortell, az apa tulajdonképpen tudatosan tette 
tönkre családját, mert hát mi mást is tehetett 
volna...

S a többi néma csend. Az előadás záróképe, 
az egy szál gyertya fényénél kuporgó, össze- 
fogódzott megtépázott család erkölcsi igazsága 
tudatában retteg és teszi a dolgát tovább, 
a széllel szemben, a nép ellenségeként. ■

Szereplők:
dr. Thomas Stockmann, fürdőorvos -  Pál András 
Stockmanné, dr. Thomas Stockmann felesége

-  Herczeg Adrienn
Petra, Stockmannék lánya -  Fischer Lilian
Eilif, 10 éves, Stockmannék fia -  Bogdány Bálint
Murten, 13 éves, Stockmannék fia -  Bogdány Péter
Peter Stockmann, városbíró, rendőrfőnök, a fürdőigazgatóság
elnöke -  Széli Horváth Lajos
Morten Kilt, tímármester, Stockmanné gyámapja

-  Stenczer Béla
Hovstad, a „Néplap” szerkesztője -  Köles Ferenc 
Biliing, a „Néplap” munkatársa -  Zayzon Zsolt 
Horster, hajóskapitány -  Németh jános 
Aslaksen, nyomdász- Ottlik Ádám 
Részeg -  Ujláb Tamás

díszlettervező -  Csiszár Imre 
jelmeztervező -  Szakács Györgyi 
rendező -  Csiszár Imre
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John Osborne: Dühöngő ifjúság 
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza 
2008. február 19.
Rendező: Keszeg László

Duhongo ifjúság
John Osborne nagyhatású színművének pécsi 
előadásáról írva mindenképp tisztázandónak 
tartom, hogy bár Magyarországon e darab 
Dühöngő ifjúság ként vált közismertté, a cím 
helyes fordítása: Nézz vissza haraggal.
Egyáltalán nem szőrszálhasogatás erre felhívni 
a figyelmet, hiszen óriási a különbség e két cím 
között. Az eredeti szöveghez közelebb álló 
fordítás ugyanis egy olyan értelmezési horizon
tot képvisel, mely Jimmy Porter viselkedését 
nem puszta dühöngésnek, sokkal inkább 
lázadásnak tekinti. A főszereplő haraggal néz 
vissza a társadalomra, az idősebb generáció 
által képviselt értékekre, országa történelmére, 
mivel az igazi életet akarja megtalálni az általa 
hipokratának tartott aktuális létforma mögött.
A Nézz vissza haraggal cím hitelesen adja vissza 
tehát azt a koncepciót, amely miatt John 
Osborne drámája az ötvenes-hatvanas évek 
fiatal íróinak alapművévé vált.
E fojtott, lázadó haraggal szemben, a dühöngés 
sokkal inkább céltalan, tehetetlen viselkedés- 
módra utal, mely destruktív módon hat a 
szereplő környezetére.

Keszég László rendezése sajnálatos módon 
a Dühöngő ifjúság cím által kifejezett koncep
cióból indul ki. Az előadás ígéretesen indul, 
hiszen a Pál András által megformált főszereplő 
támadásaiban érezhető a társadalom ellen 
irányuló fojtott harag és gyűlölet, azonban kel
lően visszafogott, cinikus marad. Később ez 
a visszafogottság megszűnik, helyét a nyers 
dühöngés, már-már hisztérikus magatartás vált
ja fel. Mindez nem a színészi játék esetleges 
túlzásai miatt van így; a rendező koncepciója 
láthatóan az volt, hogy a főszereplő 
dühöngését fokozatosan, egyre intenzívebben 
mutassa be. Ez az őrjöngés azonban épp azt 
a társadalom ellen irányuló kritikát hitelteleníti, 
mely értelmet adhatna Porter viselkedésének.

A pécsi előadás tehát nem ad választ arra

a kérdésre, hogy mi a főszereplő haragjának az 
oka, csupán egy dühöngő, a környezetét 
folyamatosan romboló férfinak és feleségének 
rendkívül mély érzelmekkel telített, ám beteges 
kapcsolatát mutatja be. Mivel a lázadó Jimmy 
Porter alakja Keszég László rendezésében 
elhalványul, kicsorbul az általa hordozott 
társadalomkritikai él is. Nagy kár ezért, hiszen 
John Osborne elődeinél jóval hatásosabban 
lépett fel a társadalmi képmutatással szemben, 
s ez a lázadás talán még ma sem veszítette el 
jelentőségét. Bár a zárójelenet (elsősorban Pál 
Andrásnak köszönhetően) az előadás legjobban 
sikerült része, mégsem nyújt igazi megoldást. 
Osborne művében ugyanis jól érzékelhető, hogy 
Porter számára a feleségével kialakított fantázia
világ az egyetlen, ahová a gyűlölt társadalom 
elől elmenekülhet. A férfi azért támadta Alisont, 
mivel ő képtelen volt maradéktalanul szakítani 
családjával és ezzel megszüntetni a tár
sadalomhoz fűződő kötöttségeit, ám az, hogy 
felesége végül visszatér, az a Porter által 
képviselt értékrend győzelmét jelenti. A pécsi 
előadásban ezzel szemben egy értelmetlen 
házasság értelmetlenné váló folytatásának 
lehetünk szemtanúi. Nem záródik le a Porter 
és Alison közötti harc, csupán a műben egyszer 
már megvalósult fegyverszünet alakul ki, s nem 
válik tisztázottá, hogy a férj a felesége iránti 
mély érzelmei ellenére miért intéz támadásokat 
az asszony ellen.

A színészi játékról szólva Pál András és 
Rázga Miklós munkáját mindenképp dicséret 
illeti. Pál éppolyan hitelesen alakítja a dühöngő

Jelenetek az előadásból 

Kovács Mimi, Rázga Miklós, Pál András 

Pál András, Kovács Mimi

Portért, mint a megtört, feleségéhez gyengéd 
férfit, színészi repertoárjának igen széles 
tárházát mutatva be ezzel. A Cliff Lewis alakját 
megformáló Rázga Miklós pedig kellő vissza
fogottsággal marad a Porter haragját villám
hárítóként elterelő, alárendelt férfi szerepében. 
Szintén dicsérendő Herczeg Adrienn alakítása, 
aki Helena Charles szerepében képes Porter 
hiteles ellenfelévé válni. Megfelelően alakítja 
az életét racionálisan megélő nőt, aki érzelmein 
felülkerekedve szakít a férfival, bár alakításából 
némileg hiányolható annak hangsúlyozása, hogy 
Alisonnal szemben ő tekinthető igazán a nyárs
polgári morál képviselőjének.

John Osborne színdarabjának előadásakor 
kulcsfontosságúvá válhat Alison megformálása.
A férje által folyamatosan gyötört, a férfihez 
mégis mindenáron hű feleség alakítása nagy 
feladat, amelynek sajnálatos módon Kovács 
Miminek nem sikerült maradéktalanul megfelel
nie. Játékát gyakran jellemzik melodramatikus 
megoldások és olyan gesztusok, melyek 
eltávolítják a férje szeszélyeit halkan tűrő nő 
szerepéből. Bár a mű egyik kulcsjelenete az 
apjával való találkozása, a színésznőnek nem 
sikerült megfelelően érzékeltetni az ekkor fel
lépő feszültséget. Alison, mint ahogy azt az 
apja meg is fogalmazza, „két szomszéd között 
ül a kerítésen”, ám Kovács Mimi alakítása nem 
érzékelteti azt a folyamatot, ahogyan a szerep
lő lassan kimozdul ebből a pozícióból, hogy 
aztán végleg részévé váljon Porter törékeny, 
ám mégis őszinte álomvilágának.

A Pécsi Kamaraszínház előadását látva nem 
minden nézőnek lehet világos, hogy miért is 
válhatott ez a darab olyan fontossá a fiatal brit 
írók — közöttük Harold Pintér — számára. 
Némileg kárpótlást nyújt ugyan a megfelelő 
színészi alakítás, de a darabban rejlő értékek 
maradéktalan kiaknázása csak a rendezői kon
cepció újragondolásával valósulhatna meg. ■
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Majakovszkij: Misztérium 
Janus Egyetemi Színház 
2008. február 13., 14.

Ember és költő misztériuma
Majakovszkij neve egyenlővé vált az orosz 
futurizmussal. Drámáiban az utópisztikus jövő 
és az erős társadalombírálat mellett az élet 
ellentmondásai is erős hangsúlyt kapnak.
A Janus Egyetemi Színházban bemutatott 
Misztérium című produkció, a Poloska és a 
Buffo misztérium című két drámájából, továbbá 
több verséből összegyúrt előadás, nemcsak 
ezeket a kérdéseket feszegeti. Tóth András Ernő, 
aki a darab rendezője és dramaturgja is, maga
biztos kézzel nyúlt a fenti szövegekhez és 
sikerült neki „pofonütni a közízlést” azáltal, 
hogy új értelmezői kontextusba helyezte 
Majakovszkijt: rendezése a kultúra, költészet 
és művészet továbbörökítésének kérdéskörét 
is feszegeti.

Az előadás dramaturgiája szervesen kap
csolódik az orosz társadalom aspektusaihoz, 
ugyanakkor vonzalmat tanúsít a kikristályo
sodott formák iránt. Az előadás nemcsak a 
cselekményre, hanem a cselekmény mögötti 
gondolatokra épít. Olyan világot kíván bemutat
ni, ahol az individuum az új és abszurd konven
ciók miatt nem érvényesülhet. Pierre bukása 
egyben az emberiség bukása is, hiszen alapvető 
humán értékek nélkül az ember egyfajta géptár
sadalomban vegetál.

A Misztérium a nézőtéren kezdődik. Ponto
sabban színészek vannak a nézőtéren, és 
színészek vannak az üres, lapos játéktéren is. 
Körülveszik a nézőket, mintegy kibillentve őket 
a hagyományos pozíciójukból. Provokálnak.
Nem közvetlenül, hanem közvetve. Ezzel tartva 
fenn az állandó feszültséget, amely elől nincs 
hova menekülnie, sem a főhősnek, sem a 
nézőknek. Ennek a kísérletnek a csúcspontja, 
mikor Báján, a szónok (Juhász Mátyás) behívja 
a közönséget a játéktérre, hogy együtt nézzék 
végig Pierre halálát. Zavarba ejtő szituáció ez, 
hiszen változik a befogadói pozíció, és a közön
ség is játszani kényszerül. Megfoghatnák,

megérinthetnék, sőt, segíthetnének is a 
szenvedő fiún, ezzel szemben nagyon kevesen 
képesek kimozdulni a hagyományos színész
néző funkcióból. Ez a fajta misztérium-játék 
annyira ad hoc jellegű, hogy a színészek a 
végén nem is próbálnak szerepet játszani, 
„együtt lélegeznek” a közönséggel, együtt nézik 
végig, ahogy Ragályos (Kormos Balázs) lelövi 
Pierre-t, és együtt is távoznának a színházból 
— ha a kísérlet jól működne.

Az előadás kulcsmotívumai Zoja szerelme köré 
összpontosulnak, amelyek verbális és nem 
verbális eszközökkel végigkövetik az előadás 
menetét. Kezdve a fiatal, terhes Zoja (Szomora 
Lívia) megalázásával a nyitójelenetben, amely
nek következménye a szerelem pusztulása, és 
a világ pusztulása. Erős képi hatása van annak 
a jelenetnek, mikor Zoja egyfajta Földanyaként 
— a Majakovszkij drámában eszkimóként — 
kihúzza az Északi-sarkot a helyéről, ezzel 
megsemmisítve azt a világot, amely kivetette őt 
magából.

Az előadás legszebb pillanata az idős Zoja 
(Sólyom Katalin) és Pierre találkozása, ötven év 
után. Ez a jelenet a múlt nélküli férfi eszmélése 
az elmulasztott szerelem felé. Sólyom Katalin 
játéka egyszerű, mégis rengeteget elmond: 
megnézi a kezeit, mielőtt elköszönne volt 
szerelmétől.

Tóth András Ernő kettős szereposztásban 
játszatja Pierre figuráját. A két főszereplő két 
különböző karakter. Bozó Tamás Pierre-je konok 
és hidegvérű. Elveinek él, melyeket akkor sem 
ad fel, amikor az élete múlik rajta. Minden moz
dulatában benne van az ellenállás az 
elgépiesedett társadalom ellen, megkötözve és 
megalázva is görcsösen keresi a szemkontak
tust az őt körülálló a közönséggel, tőlük várván 
a megértést a tetteire. Ezzel szemben Czéh 
Dániel a meg nem értett művészt jeleníti meg. 
Játéka feszült, szenvedélyes. Ő nemcsak az 
utópisztikus géptársadalom áldozata, hanem 
saját magáé is. Mikor vérző nyakkal, kiszolgál
tatva fekszik a nézők gyűrűjében, szemében 
nincsen már nyoma a lázadásnak, inkább a 
megváltást keresi a halálban. Lágyabb jelleme 
a darab kulcsmotívumaiban erősen kiütközik. 
Míg Bozó gyűlölettel tekint az őt fogva tartó 
Segédre (Pintér Géza), addig Czéh a segítséget 
és a művészetét megértő embert látja benne, 
azt az embert, aki felismeri a „régi világ” 
értékeit.

A Janus Egyetemi Színház többgenerációs 
együttese ebben a darabban vált társulattá. 
Egységes stílusban, egyforma érzékenységgel, 
összhangban követik az előadás feszített 
tempóját, ezáltal hatalmas energiákat képesek 
mozgatni a játéktéren és a nézőtéren egyaránt. 
Az intenzív hatáshoz nagyban hozzájárul a zene 
és a fények keltette impresszió.

Ezeknek a gondolati, testi, képi és hangzó 
tényezőknek az egymásba kapcsolódó ötvözete 
adta azt a fajta vallomást, amelynek a nézők is 
néma tanúi lehettek. ■

Majakovszkij: Misztérium 
(Janus Egyetemi Színház)
Rendező, dramaturg: Tóth András Ernő 
Asszisztens: Gáspár Alida
Műszak: Lamár János, Regényi Gábor, Tolnay Donát 
Világítás, szakmai konzultáns: Mikuli János 
Szereplők: Bozó Tamás, Czéh Dániel, Szomora Lívia, Sólyom 
Katalin, Inhof László, Pásztó Renáta, Juhász Mátyás, Kormos 
Balázs, Pintér Géza, Keczán Pál, Molnár R. Tamás, Csallós 
Dávid, Lakatos Dávid, Guth Anita, Gráf Vera, Farkas Szabina, 
Kis Nóra, Szabó Rita, Vígh Diána.
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Határok mentén
Kísérleti sorozat a JESZ-ben

A Janus Egyetemi Színház 2007-ben indította útjá
ra a Határsáv sorozatot, melynek célja a színház 
határainak feszegetése. A határterületekről érke
ző, meghívott rendezőknek kéthetes próbaidő- 
szak alatt kell létrehozniuk egy-egy előadást a 
JESZ színészeivel. A kísérlet részeként minden 
egyes színrevitelt közönségtalálkozó követ. A be
szélgetéseket alkalmanként más-más meghívott 
vendég vezeti, ami biztosítja a mindig új szem
pontok megjelenését. Mind az alkotók, mind a né
zők számára hasznos, hogy elmondhatják egy
másnak benyomásaikat, gondolataikat. A nézők 
összetételétől függően akár szakmai beszélgetés 
is kibontakozhat. Az alkotók olykor „lebuktatják” 
az előadást a technikai részletek kifecsegésével, a 
nézők pedig reflektált visszajelzéseket adnak, me
lyekből lemérhető a kísérlet sikeressége. A kezde
ményezés már első évében hasznosnak és gyü
mölcsözőnek bizonyult. Eddig két bemutatót lát
hattunk: az első a színház és a film, a második a 
színház és az elméletek kapcsolatát vizsgálta.

Téves kapcsolás
Rendezte: Mészáros Péter 
Bemutató: 2007. április 19.

Filmrendező a színházban. Mészáros Péter 
Lucille Fletcher Sony, Wrong Number (Téves 
kapcsolás) című írását választotta a film és a 
színház műfaji sajátosságainak ütköztetéséhez. 
A kísérletben öt színész (Domonyai András, 
Hollósi Orsolya, Horváth Krisztina, Juhász 
Mátyás, Kiss Andrea/Jakabfi Edina), valamint két 
kamera (operatőrök: Hillebrand Péter, Verpeléti 
András) vesznek részt. Az előadás osztott játék- 
és nézőtéren folyik: a színháztermet kettéosztó 
fal két oldalán két teljesen különböző színpad
kép és színházi világ látható. Az egyik (a belső) 
oldalon monodráma zajlik: az egyhelyben ülő 
nő telefonálgat; a másik (a külső) oldalon 
krimi-vígjátékot látunk hat szereplővel (négy 
színész) plusz egy hanggal, és még három 
kivetítő-vászon is fokozza az ingergazdagságot.

Nagy kihívás a színészeknek a vászonnal 
versenyezni: engem néznek vagy az élő 
közvetítést rólam? A háromdimenziós egészet 
vagy a kétdimenziós részletet? Én mindkettőt 
néztem, hol önkéntelenül, hol tudatosan irányít
va a figyelmemet. A vetítések kiegészítették a 
játékot: megmutattak olyan apró mozzanatokat, 
melyek csak filmen láthatóak, színházban nem, 
illetve más nézőpontból mutatták meg a 
színészt.

Tulajdonképpen három műfaj találkozik 
az előadásban: bent — paradox módon — 
rádiószínházat látunk, kint pedig filmszínházat.
A darabot egymás után kétszer játsszák el, 
a közönség két fele helyet cserél egymással,

vagyis két részben történik kétszer (majdnem) 
ugyanaz, így nem maradunk ki semmiből, mind
két oldalt megnézhetjük, csak a sorrend 
esetleges. Érdekes módon a nézők mindkét 
fele elégedett a saját sorrendjével! Köszönhető 
ez annak is, hogy nem egészen ugyanazt a 
történetet látjuk; a belső oldalon kezdők kapják 
a krimit, a külsősök a vígjátékot: az első 
részben meggyilkolják a magányos nőt, a 
másodikban virágot kap; egyik befejezésnek 
sem lenne értelme a másik sorrendben.

De miért kell látnunk mindkét oldalt? Miért 
kell elhangoznia ugyanannak a szövegnek két
szer? A dráma összeáll elsőre, semmi újat nem 
tudunk meg a második részben (a kívül kezdők 
meglepetésétől eltekintve, hogy ezúttal virág 
jön a végén és nem kés, de erre a gesztusra 
kizárólag az ismétlés miatt van szükség). Mégis 
éppen az ismétlés a kísérlet lényege: a befoga
dói élmény különbségének ütköztetése miatt 
fontos mindkét oldal: az előadás ugyanaz két
szer, de a néző különböző módon percipiál.
A belső oldalon egyetlen hús-vér szereplőre 
redukálódik a látvány és hangjátékokból áll 
össze a történet, kívül viszont bombáznak min
ket a vizuális élmények. Bent kiegészíteni kell, 
kint pedig szelektálni.

Walami Witkacy
Rendezte: Rosner Krisztina 
Bemutató: 2007. október 10.

A második határsértő kísérlet rendezője, Rosner 
Krisztina, a PTE-BTK Modern Irodalomtörténeti 
és Irodalomelméleti Tanszék tanársegédje, 
a JESZ korábbi színésze Stanislaw Ignacy 
Witkiewitcz Példa-dráma szövegéből indult ki. 
Nincs történet, következésképp nincs 
történetmesélés sem, semmit sem kapunk 
készen. Asszociációra hívó képeket, zenéket, 
szövegfoszlányokat, szövegrészieteket, jelenet
töredékeket ajánl értelmezésre az előadás.
A rendező szavaival olyan ez, mint amikor 
a rejtvényben számozott pontocskákat kell 
összekötnünk, és a vonalak meghúzásával 
láthatóvá válik az alak, csakhogy ez esetben 
nem számoztuk meg a pontokat. Csak a jelen
tésképzésre szocializált nézők fejében jöhet 
létre egy saját összefüggésrendszer. Nekem

nincs ilyen összefüggésrendszerem, hacsak nem 
az összefüggéstelenség maga. A jelenetek szá
momra önmagukban élnek, epizodikusak, nem 
következnek egymásból, semmiféle eredendő 
közük nincsen egymáshoz; számozatlan pontok 
maradnak. Hangulatokat kapunk, mozzanatokat, 
benyomásokat, melyek megengedik, hogy 
képzettársításaink szerint strukturáljuk őket, 
de azt is lehetővé teszik, hogy felfüggesszük az 
értelmező-készülékünket; ez utóbbit legitimálja 
az egyik szövegrészlet, hogy ti. nincs mit 
megérteni. Éppen ettől a felhívástól érvényes 
a kísérlet.

A színészek játékában különböző stílusok 
ütköznek, keverednek. Egyszerre van színpadon 
Diderot, Sztanyiszlavszkij, Brecht és Wilson 
színésze. Az Öregember (Ketzán Pál) a 
reprezentáló színész groteszk kellékekkel: egy 
csuklya, két papucs, két monológ és egy Rubik- 
kockával elkövetett gyilkosság. A Fiatalember 
(Czéh Dániel) az átélő színész, természetesen 
monológgal. A Lány (Hollósi Orsolya) 
látványelemként működik: percekig jön be 
neszezve valami érthetetlen szöveget mormolva 
rózsaszín habcsók ruhában, és percekig csak 
őt nézzük; amikor beért, lelövik. A megszemé
lyesített Pohár végigtáncol a légben, cselek
vésén kívül választását is megmutatja, tudni
illik, hogy nem leesik, hanem táncol; róla sem 
tudjuk levenni a szemünket. A formai kavalká- 
dot tovább fokozza a három feketébe öltözött 
személy (Horváth Krisztina, Juhász Mátyás, Kiss 
Andrea): az avantgárd színészei posztmodern 
kiadásban (az egykori Delta című tudományos 
tv-műsorból). Meghajolnak; elmondanák a 
Föltámadott a tengert, ha tudnák a szövegét, 
ehelyett azonban csak egy mondóka áll össze; 
pps-vetítést kommentálnak, majd vitatkoznak 
arról, hogy ki festette és milyen festékkel; 
jojóznak. Hárman együtt adják a keretet, kötik 
össze, vagy választják szét a többi szereplő 
jeleneteit, kitűnően irányítják a figyelmünket.

Válasz ez az első bemutatóra abban az 
értelemben, hogy bár mindkét előadást a 
vizuális élmény elsődlegessége szervezi, telje
sen más nézői magatartást követelnek. Az első 
kísérletben a jelentés zárt, azt azonban nekem 
kell eldöntenem, mikor hova nézzek; ezzel 
ellentétben, a másodikban a látvány adott, 
s az marad kérdés, hogy hogyan értsem. ■

[ Téves kapcsolás:
Hollósi Orsolya, Czéh Dániel
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2008. február 5-én, 84. életévében elhunyt Kós Lajos Jászai-díjas bábművész, a Pécsi Nemzeti 
Színház és a Bóbita Bábszínház örökös tagja. A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után főiskolai 
tanársegéd, majd a Népművelési Intézet munkatársa volt. Főiskolás éveiben kezdett bábjátékkal 
foglalkozni. 1961-ben költözött Pécsre, és megalapította a Bóbita Bábegyüttest. Különleges, felnőt
tekhez szóló zenés bábpantomim előadásaival kiemelkedő értéket hozott létre a magyar báb- 
művészetben. 1981-tő l 89-ig  a Pécsi Nemzeti Színház Bóbita Bábszínházának művészeti vezetője volt. 
Meghatározó szerepe volt a Pécsett az 1960-as, 70 -es években zajló szellemi-művészeti pezsgésben, 
s abban, hogy akkortájt Pécs kulturális zarándokhelyévé vált az országnak. 80. születésnapja alkal
mából életútinterjút közölt vele az ECHO, „Nem babra megy a játék: bábra” címmel, a lap 2 0 0 5 /1.  
számában. Az alábbiakban egy tanítványa és művésztársa szavaival búcsúzunk a magyar báb
művészet megújítójától.

ÚJ VÁRI  J ANKA

Kós Lajos (1924-2008)
„Mindig csak annyim volt amennyit magam kerestem és azt értem el, amire képes voltam” — ezt írta 
magáról Lulu bá abban a könyvben, amelyben feltárul az a kanyargós életút, amely a Józsefváros egyik 
gangos bérházából Pécsre vezetett.
A soha nem ismert szülők ősi intellektusa, az ezüstműves nevelőszülők szorgalma, a képzőművészeti főisko
la mestertanárai mind ott voltak abban a gondolkodásmódban, abban a lélekben és abban a kézben, amely 
megteremtette a pécsi Bóbita Bábszínházát.

1961 volt a Pécsre érkezés éve. A Mária utcai ház vizes, dohos alagsorában egy magnó, 
egy varrógép és egy villanyrezsó társaságában indult el az a művészi munka, amely már 
1964-ben egy Karlovy Vary-i Nemzetközi fesztiválon hatalmas sikert aratott. Megszületett 
az a sajátos stílus, amely évtizedeken keresztül csak és kizárólag Kós Lajosra és az általa 
vezetett együttesre volt jellemző. Felnőtt emberek ültek a nézőtéren, és olyan szavak 
nélküli színházat láttak, amelyben néha csupasz, néha kesztyűbe bújtatott kezek mesél
tek Didóról és Aeneasról, A csodálatos Mandarinról vagy éppen Rómeó és Júliáról. Olyan 
szavak nélküli színház volt ez, amelyben a klasszikus zenének és a jazznek meghatározó, 
és a játékkal egyenrangú szerepe volt. És megszületett a név, a BÓBITA, amely művészi 
rangot és irányt adott a későbbi évek gyermek- és felnőtt előadásainak egyaránt. Az 
országos ismeretséget az 1965-ös Ki-Mit-Tud hozta meg. Önök közül bizonyára még 
sokan emlékeznek az éneklő kutyákra, a részeg oroszlánra, a Simon Templar, azaz az 
Angyal paródiára, amelyekből kitűnt, hogy Lulu bának milyen fergeteges humora, milyen 
széles skálán mozgó zenei ízlése, s képzőművészi tehetsége volt.
S most engedjék meg nekem, hogy önző módon személyessé tegyem az életútra való 
emlékezést. 1971 volt az az év, amikor 8 janusista előtt, akik között magam is ott 
voltam, kitárta a Bóbita Bábszínház kapuját. 16 évesek voltunk, a kamaszodó lányok 
összes nyűgével, bajával, harcban a világgal és önmagunkkal, akikkel akkor megtörtént 
a csoda: Lulu bá egy tanár és egy művész szemével mutatta meg a világot.
Tőle tanultuk meg, hogy a csupasz kéz s annak legapróbb rezdülése az összes emberi 
érzelmet ki tudja fejezni, egy ujjra húzott gömb, a bábu ősi jel, a végtelen, művészi 
szabadság hordozója.
Az 1970-es évek tomboló beat korszakában egyszer csak Bachot, Beethovent, Bartókot, 
Mozartot, Sztravinszkijt hallgattunk, és megszerettük a jazzt, amelyre aztán olyan sokat 
játszottunk. De ami a legfontosabb volt ebben az érzékeny életkorban — tartoztunk vala
hova, Valakihez. S ez a valaki Lulu bá volt, akit éveken át láttunk írni, tervezni, szabni, 
varrni, faragni, zenét vágni és szerkeszteni. Mindent tudott, ami egy előadás létrehozá
sához szükséges. Ezek voltak a legtermékenyebb és művészileg a leggazdagabb évek.
A Bóbita egyaránt játszott gyermek- és felnőtt előadásokat, amelyek közül a legjobbak is 
ezekben az években születtek: Az emberke, az Egy kiállítás képei, a Kalevala. És 

megérdemelten jöttek az elismerések a tervezésekért, a rendezésekért, és a ma is életben lévő Pécsi 
Nemzetközi Felnőttbábfesztivál létrehozásáért. Számtalan városi és megyei díj után a Blattner-érem, az 
UNIMA nagy diploma, a Jászai-díj és a Magyar Köztársaság érdeméremrendjének kiskeresztje. S ezen időszak 
alatt születtek meg azok a filmek Rényi Tamás és Knoll István rendezésében, amelyek Kós Lajos és a Bóbita 
nevét a Cannes-i filmfesztiválig repítették.
Volt egy kék borítékja, tele kis papírfecnikkel, amelyekre a megvalósulandó terveit írta. Ezek hol fogytak, 
de leginkább nőttek. Az egyiken az állt, hogy hivatásos bábszínház. Évekig kilincselt, talpalt, városvezetőket 
győzködött, és 1981. január í-jén megvalósult ez az álom: az amatőr társulatból hivatásos bábszínház lett. 
Egy másik papírfecnin az állt, hogy iskola. Lulu bá nagyon szerette volna, ha a bábművészek egyenrangú 
képzést kapnának a színművészekkel. 12 éve teljesült ez az álom is, és ha most látná, hogy az utánunk jövő 
nemzedék is ugyanolyan szélesre tárja a 21. század bábművészetének kapuit, és keres új utakat, mint 
egykor ő tette a 60-70-es években, biztos elégedett lenne. Abban a kis kék borítékban volt még egy fontos 
álom — egy bábmúzeum létrehozása —, hogy ne az enyészeté legyen az a gazdag bábszínháztörténeti 
elméleti és tárgyi anyag, amely közel 50 év alkotómunkáját lenne hivatott bemutatni. Ez az álom még 
mindig álom, és ezt nekünk kell megvalósítani. Az a kis kék boríték nem ürült ki, s így kell most elbúcsúzni.

Odaát már vannak közülünk, mester is, tanítvány is, alkotótárs is.

Elhangzott Kós Lajos ravatalánál Én köszönöm az útra valót, amit kaptam.
2008. február 20-án És mindazok nevében búcsúzom, akik tanítványok voltak. 

a Pécsi Köztemetőben. Lulu bá, Isten vele!
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Építő kritika, avagy nézzünk bizakodva a jövőbe, avagy EKF„tereprendezésre” készen, avagy Hófehérke és a nyolc törpe. 
(Az Echo szerkesztői:
Patartics Zorán, Gönczy László, Zábrádi Mariann, Balogh Róbert, Cseri László, Harnóczy Örs, P. Müller Péter, Aknai Tamás és Koszits Attila.)

Tíz éve, 1998 m árciusában jelent meg az Echo első szám a. A lap tízéves fennállása a lk a l
mából szerkesztőségünk az alábbi rendezvényekkel igyekszik em lékezetessé tenni és 
m egünnepelni az évfordulót. A rendezvényekre szeretettel várjuk az Echo tám ogatóit, az 

elm últ tíz év szerzőit, olvasóit, a lapban az évtized során bemutatott m űvészeket és a m űvészeti/kulturális intézm ények képviselőit!

Tízéves az Echo

Echo-est a Művészetek és Irodalom Házában (Széchenyi tér 7 -8 .)

Április 8. (kedd), 18 óra, Fülep Lajos terem
Az est során a legújabb lapszám  bem utatása mellett az elm últ tíz év pécsi m űvészeti-kulturális fejlem ényeivel, az Echo kultúraközvetí
tő és -értékelő szerepével, a v idéki kulturális élet lehetőségeivel, változásaival, egy városi m űvészetkritikai folyóirat feladataival és 
funkciójával foglalkozó beszélgetésre kerül sor.

Az Echo legújabb szám át bem utatja és a beszélgetést vezeti: Takáts József eszm etörténész. A beszélgetés résztvevői: Aknai Tamás m ű
vészettörténész, P. Müller Péter irodalom történész, Patartics Zorán építész, Weiss János filozófus.

Echo-fotók: kiállítás a Művészetek és Irodalom Házában (Széchenyi tér 7 -8 .)

Április 8. (kedd), 19 óra, Fülep Lajos terem
V isszfények az Echo-ból: k iállítás Tóth László fotográfiáiból. Válogatás az Echo tíz évfolyam ában m egjelent legjobb fotókból, avagy be
m utatjuk az ötven lapszám ban m egjelent legjobb Tóth foTÓTH. A kiállítást m egnyitja: Várkonyi György m űvészettörténész.

Echo tárlatvezetések

Április 6. (vasárnap), 10 óra, Csontváry Múzeum (Janus Pannonius utca 11.) 
Á prilis 13 . (vasárnap), 10 óra, Modern M agyar Képtár I. (Káptalan utca 4.)
A tárlatvezetéseket tartja: Aknai Tamás művészettörténész.

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

Norman Vincent Peale
A hit magvai: Szeretet

A szerző, Norman Vin
cent Peale évtizedekig 
dolgozott papként, és 
szónoklatain és írásain 
keresztül milliók életé
re gyakorolt hatást.

,A hit magvai” soro
zatot lapozgatva az ol
vasóknak lehetősége 
nyílik arra, hogy meg
ismerkedjenek Dr. Pe
ale üzenetével, mely 

arról szól, hogy a szeretet mekkora erővel bír 
az életünkben.

Norman Vincent Peale
A hit magvai: Hit

A szerző, Norman Vin
cent Peale évtizedekig 
dolgozott papként, és 
szónoklatain és írásain 
keresztül milliók életé
re gyakorolt hatást.

,A hit magvai” soro
zatot lapozgatva az ol
vasóknak lehetősége 
nyílik arra, hogy meg
ismerkedjenek Dr. Pe
ale üzenetével, mely 

arról szól, hogy a hit mekkora erővel bír az éle
tünkben.

Bettina Hesse
Szerelmi elixírek

Szeretné a kedvesét 
olyan fejedelmi mó
don elvarázsolni, 
mint egykor Kleo
pátra tette Caesar
ral és Marcus Anto- 
niussal?
Lépjen be velünk Af- 
rodité kertjébe! Fe
dezzük fel együtt a 
hétköznapi ételek
ben, italokban rejlő, 
nem is sejtett erőt, 

mely képes felszítani a szerelmi vágy tüzét! Ha 
velünk tart, számos érdekességet megtudhat a 
különféle illatok, kövek, anyagok hatalmáról, a 
szerelmi varázslásokról, az egzotikus, valamint 
az orvostudomány által kifejlesztett vágyser
kentő készítményekről.
A hangulatos, művészi fotók és az ellenállha
tatlan receptek önmagukban is fokozzák a vá
gyat és az élvezetet, és arra ösztönzik az olva
sót, hogy maga is a szerelmi ünnep részesévé 
váljon.
A szerelmi elixírek évezredek óta végigkísérik 
az emberiség kultúrtörténetét, és a mai napig 
kifejtik hatásukat a mindennapi táplálkozá
sunk által. Alma, hagyma, szerecsendió, csir
kehús, méz, rozmaring, szarvasgomba vagy 
nyers hal: mind-mind közelebb segítenek a tö
kéletes szerelmi élvezetekhez. Rafinált recep
tek és ételsorok invitálják az olvasót, hogy ma
ga is közvetlenül megtapasztalhassa a külön
féle ételek vágyserkentő hatását.

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 (lókai tér) 
írók Könyvesboltja (Király u.)

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt (Rókus u.) 
PTE Művészeti Kar, Diákiroda 
Művészetek és Irodalom 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. július elején jelenik meg

E s z á m u n k  s z e r z ő i :

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 
Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)
Cseri László újságíró (Pécs)
Farkas Levente irodalmár (Pécs)
Gönczy László zenetörténész (Pécs)
Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)
P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 
Patartics Zorán építész (Pécs)
Pilkhoffer Mónika történész (Pécs)
Radnóti Judit doktorandusz (Pécs)
Seress Ákos doktorandusz (Pécs)
Tóth Viktória egyetemi hallgató (Pécs) 
Újvári Janka bábművész (Pécs)
Várkonyi György művészettörténész (Pécs) 
Vértesi Klára újságíró, könyvtáros (Pécs) 
Zábrádi Mariann kritikus (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. J. Város Önkormányzata 
Pezsgőház Étterem, Pécs 
Antikart és Modernart Galéria, Pécs 
Diacell Kft., Pécs

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  XI. évfolyam 1. szám 
2008. január-február 
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