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Levelek Pikszből

E L S Ő  O L D A L

Egy kisváros 
nagyközönséget keres

Jolika! ... hanem nézzed, e, mit hoztam neked!
(...) Most kaptuk kollektíve Dombóvárról.

Teneked jár a legelső, proprímó.
Nézzed már, na! Kitűző.

Áj szív MÁV. Vagyis ájláv. Ájlávmáv. (...)
Hogy mink szeretjük a MÁV-ot...

Parti Nagy Lajos: Ibusár

Drága nővérem, kedves M!

Amikor a kilencvenes évek közepén egy ideig 
Pittsburgh-ben éltem, időnként felhívtak tele
fonon a város filharmonikus zenekarától 
(www.pittsburghsymphony.org), amelynek akkor 
Lórin Maazel volt a vezető karmestere (1988-96 
között igazgatta az együttest), hogy mennék el 
a soron következő koncertjükre. Kedvezményes 
jegyet kínáltak. A telefonszámomat az 
egyetemtől kérték el — sok más kollégáéval 
egyetemben. És nagyon sokan el is mentünk.
Jól járt az együttes, mert telt ház előtt játszott, 
jól járt a közönség, mert minőségi zenét hallott, 
és jól jártak a külön meghívottak, mert ugyan
abból a pénzből több koncertre jutottak el.

A koncertsorozat beosztását már az évad 
kezdetén kipostázták (nem voltam bérletes), 
a programfüzet nagyobbik részében a támo
gatókat feltüntetve, és részletesen bemutatva 
— a művészek mellett — a zenekar pénzügyi 
forrásainak megteremtésén dolgozó munkatár
sakat, akik közül többen „fund raising” (kb. 
annyi mint, az anyagi fedezet megteremtése) 
területen tanultak neves otthoni egyetemeken. 
Nyilván jó szakemberek voltak, mert meg
találták a módját és a filozófiáját annak, hogy 
a minőségi kultúrának egyrészt támogatókat, 
másrészt közönséget szerezzenek.

Ugyanilyen pozitív példaként hivatkozhatnék 
az ottani balettegyüttesre (www.pbt.org), 
a város színházaira (www.ppt.org; www. 
oitytheatrecompany.org; stb.), múzeumaira — 
köztük az ottlétemkor megnyitott, a város 
szülöttjének életművét bemutató Andy Warhol 
Múzeumra (www.warhol.org). Mindegyik 
hetében azt tapasztaltam, hogy megtalálták azt 
az egészséges arányt, ami a minőségi kultúra 
ára és a megfizethetősége között szükséges 
ahhoz, hogy a programok ne legyenek olcsók 
(mert az leminősítené őket), de ne is legyenek 
annyira drágák, hogy ez elriassza a nem 
vagyonos, de a minőségi kultúrát igénylő 
közönséget.

És megtalálták a módját annak is, hogy a 
város arculatának állandó és meghatározó ele
mei legyenek ezek a minőségi kultúrát 
közvetítő intézmények, s hogy aki Pittsburgh-be 
látogat, ne csak az Allegheny, a Monongahela 
és az Ohio folyók találkozási pontját keresse 
fel, hanem ezeket a kulturális intézményeket is.

Mindez egyrészt arról jutott eszembe, hogy 
honvágyam van, másrészt arról, hogy az itt 
töltött évek ellenére sem tudtam mindmáig 
kiigazodni azon, hogy itt Pikszben miért olyan 
sok az ingyenes szabadtéri kulturális ren
dezvény (amelyet minden adófizető együtt fizet,

akár kíváncsi rá, akár nem), és miért nem élnek 
itt azokkal az eszközökkel, amelyekre az előbb 
utaltam.

Ez a kultúra értékesítése és marketingje 
iránti tartós közömbösség annál különösebb, 
mert egyrészt a városnak erős és tartalmas kul
turális-művészeti hagyományai vannak, más
részt, mert már öt éve elkezdtek Pikszben arról 
beszélni, hogy a település kulturális főváros 
legyen, négy éve fogtak hozzá a pályázat 
előkészítéséhez, és három éve nyerték el a 
2010-es Európa Kulturális Fővárosa címet.

Egy ilyen cím mindenekelőtt (és nyilvánvaló 
módon) a kultúráról szól, rendezvényekről, 
eseményekről, akciókról, kulturális projektekről, 
amelyek nemcsak létrehozókat, alkotókat 
feltételeznek, hanem minderre és mindenre 
kellő számú közönséget is. Látogatókat a kiál
lításokon, hallgatóságot a koncerteken, nézőket 
a színházi eseményeken, közönséget a pódium
műsorokon stb., akik ellátogatnak az ünnepi 
évad programjaira, belépőjegyeket váltanak, 
legyenek akár helybeliek, akár környékbeliek, 
akár hazai, akár külföldi vendégek.

Annak ellenére, hogy másfél év múlva 
elkezdődik a kulturális fővárosi év, a Pikszbe 
látogatók száma a cím elnyerése óta nem hogy 
nőne, hanem folyamatosan csökken. 2002-ben 
még annyi vendége volt a városnak, amennyi 
a lakosainak a száma (170 ezer), tavalyra azon
ban ez a szám 130 ezer alá süllyedt. Átlagosan 
alig két napot töltenek itt az utazók, akik közül 
a külföldiek száma az elmúlt pár év alatt a 
felére (26 ezerre) csökkent. S aki idejön, az is 
jószerével csak az épített örökséget veszi 
szemügyre, meg a megye fenntartásában 
működő múzeumok (képzőművészeti kiállítások) 
némelyikét, de kulturális eseményre nem megy 
el, amiatt nem jön ide, hiszen nem is igen 
tud (hat) róla.

Mindez eléggé elképesztő számomra, aki 
ugyan egy ideje itt élek, és lassan érteni vétek 
sok mindent ennek a kisvárosnak a világából,

de az nem fér a fejembe, hogy egy ilyen, egy
szer az életben (egy város életében) 
bekövetkező lehetőséget miért nem használnak 
ki azok, akik ezért felelősek.

Nem vagyok se pr-os, se marketinges, 
egyszerű befogadója és élvezője vagyok a 
művészetnek, a kultúrának, de mint 
értelmiséginek van elképzelésem arról, mi min
dent lehetett volna tenni az elmúlt három év 
során annak érdekében, hogy mind többen 
tudomást szerezzenek Piksz létéről, és mind 
többen el is látogassanak ide. Ehhez nagyon 
hasznosak lettek volna a 2010-hez elvezető 
tematikus évek, amelyek egy-egy nemzetközileg 
is ismert és vonzó hívó szó köré szerveződtek 
(volna), mint kulturális örökség, tanítás és tanu
lás, egészségkultúra, környezetkultúra stb., de 
amelyek nem valósultak meg, ki tudja, miért.

Most, másfél évvel 2010 előtt arra már nem 
maradt idő, hogy egy négy év alatt felépíthető, 
a nemzetközi színtéren látható arculat 
felépüljön, s arra is csökken az esély (az ide 
látogatók fogyatkozó számával párhuzamosan), 
hogy a 2010-es rendezvények teltházas prog
ramok legyenek.

Ahhoz, hogy Piksz felkerüljön az európai 
kulturális térképre, nem lesz elég legyártani pár 
tíz- vagy százezer kitűzőt azzal a felirattal, 
hogy: I ** Piksz. Vagyis hogy áj szív Piksz.
Hogy mink szeressük Pikszet. Mert ez közön
séget toborozni nem fog. Csak aki eleve itt jár, 
legfeljebb az tűzi majd a hajtókájára.

De ha csak ennyire futja, akkor az már nem 
szív lesz. Hanem szívás.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

http://www.pittsburghsymphony.org
http://www.pbt.org
http://www.ppt.org
http://www.warhol.org


Fosztóképzőkkel, avagy az EKF
Nagyszerű' dolog, hogy végre — vagy másfél év késéssel — megszületett az Európai 
Kulturális Főváros „Programkoncepció és programterv” című dokumentuma. Olvasásakor 
azonban lelkesedésünk jócskán alábbhagy, ha az írásnak a korábbi pályázatos időszak 
általános eszméit elősoroló első fele után a tényleges programot keressük e szövegben. 
Meglehetősen gyenge programkoncepció és még gyengébb programterv keletkezett a 
Művészeti Tanács munkája nyomán. De hadd reménykedjünk: ennél sokkal jobb lesz a 
majdan megvalósuló év, ha másképp nem, a jelen tervezet megvitatása és újrafogalma
zása révén valamivel közelebb kerülünk az eredeti elképzelések realizálásához. A Művé
szeti Tanács írásának két alapvető hibája van, amelyet fosztóképzőkkel lehet leírni: egy
részt a koncepciótlanság, másrészt a „tervtelenség”, vagyis az, hogy a „léptékváltó” év 
helyett egy komoly programtervnek alig mondható fesztiválsorozattal áll elő.

Koncepciótlanság

Az egykori pályázati anyag jellegéből 
következően nagyon általános volt, de a pil
lérek definíciójával „látta a várost”, átfogó 
tartalmi-tematikus területeket jelölt meg.
A mostani programkoncepció ahelyett, hogy 
konkrétabb lenne, lebontaná az általános 
elveket, még általánosabb szinten mozog.
Az anyag első fele olyan, hogy nincs olyan 
egykori és jövőbeni kulturális főváros program, 
amelyre mindez nem lenne alkalmazható. Olyan 
a szöveg, mintha a témával foglalkozó Palmer- 
jelentés összefoglalását olvasnánk. Az európai 
láthatóság, a kulturális turizmus, a kulturális 
terek bővítése, a civil aktivitás stb. célja 
Bolognától Patrason át Nagyszebenig minden
hol megjelent. Jó persze mindezt Pécs kapcsán 
is elismételni, de a koncepció lényege épp az 
kellene legyen, hogy mi az, ami a városunk 
számára nyit meg igazán új irányokat.
Többször, több formában megjelenik persze 
az a valóban fontos elv, hogy Pécsett „lépték
váltásra” van szükség, egy kulturális alapú 
városfejlesztésre kell átállni, meg hogy Déli

Kulturális Övezetet kell létrehozni (ezek az 
egykori pályázat elemei), de pontosan ezt, 
a város szempontjából létfontosságú váltást 
hagyja a szöveg teljes homályban.

Az EKF-ekben szerencsés esetben (és persze 
mindig eltérő arányban) két programtípus van: 
az egyik a hosszú távon ható városfejlesztési 
folyamat, a másik pedig valamilyen fesztivál
szerű eseménysorozat. Mindkettő kell, talán 
az első jobban. Vannak szélső példák: 
Nagyszebenben a 6 -7 éve, jóval az EKF-ötlet 
előtt elkezdett városfejlesztési gondolat nem 
az EKF eredménye, hanem előzménye volt, az 
ottani EKF éve ezt inkább csak lezárta egy fesz- 
tiválprogram-sorozattal. Nálunk hiányzik ez 
a városépítési előzmény. Az eredeti pályázat 
koncepciója, motorja éppen az volt, hogy magát 
az EKF-et lehetne, kellene egy ilyen fejlesztési 
pálya kigondolására és elindítására felhasználni. 
Az EKF igazi nyeresége ugyanis az tehetne, ha 
alkalmat adna arra, hogy egy bányáit, üzemeit 
vesztő város kultúrájával, egyetemével és az 
ezekhez kapcsolódó termelő és szolgáltató hát
tér felépítésével új, a XXI. századnak megfelelő, 
hatékony és perspektivikus fejlődésbe kezdjen.
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FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

Ehelyett egy szinte kizárólag fesztivál típusú 
rendezvénylistát kaptunk, amely „nyomot” alig 
hagy, az áttörést pedig utódainkra odázza el.
De nézzük a részleteket!

Az alapkoncepció rítusként való megneve
zése ijesztő fogalomzavar. A rítus egy rögzített, 
nem változó ceremóniasor, melynek lépéseit 
transzcendens erők határozták meg, és a 
résztvevők ennek teljesen alávetik magukat. 
Reméljük, akármilyen lesz is, de semmiképp 
sem ilyen lesz 2010. A szöveg „átmeneti rítu
sokról” beszél (az angol Wikipédia, ami azért 
nem a tudomány csúcsa, „rite of passage”-ot 
emleget és ugyanazokra az autoritásokra — 
Vidor Turner, van Gennep — hivatkozik, mint 
városi koncepciónk). A „rites of passage”, ami 
pontosabb fordítással inkább „az átmenet rítu
sainak” olvasandó, olyan eseményekre, 
történetelemekre vonatkozik, mint a meg- 
keresztelés, házasságkötés, a temetés, az ifjú 
beavatása, a körülmetélés, az eskütétel a had
seregben stb. Fogalomzavarnak tűnik egy ilyen 
jelenség átfogó koncepcionális alapként való 
feltüntetése. Még kevésbé illik az EKF-re az 
átmenet rítusainak három fázisa, a szeparáció 
(amikor az ifjút kiküldik az őserdőbe), a 
határhelyzet, a liminalitás állapota (amikor ott 
magányosan próbálja fenntartani magát), és 
a befogadás (amikor a törzs visszafogadja a 
próbát kiállt embert). Bár a Mecsek formájában 
van egy aprócska pécsi dzsungelunk, nehéz 
elképzelni, hogy ezt a bonyolult rituálét hogyan 
fogjuk végigcsinálni a kulturális főváros évében, 
és ha mégis, mennyiben teremt ez „koncep
cionális” keretet. De hagyjuk a rítusok zűrös 
világát, ezt teszi a tervezet is, mert az egész 
transzcendens ősköd metafora gyorsan a 
bevezetés-tárgyalás-befejezés (számvetés- 
kavalkád-ritmusváltás) jól ismert, és túl sokat 
nem sugalló iskolás logikájára vált át, majd 
következik a dolog lényege, a programterv, 
a „programok lebontása”.

Tervtelenség

A tervezet pillérprogramokról, pályázati prog
ramokról és társult programokról beszél, de 
érdemben csak az első csoportról, a többi 
meglehetős homályban marad. A pillérprog
ramok mennyisége szerény, újdonságértéke 
mérsékelt, jellege pedig nagyrészt fesztivál
szerű. A megnyitó a Pannon Filharmonikusok 
megakoncertjével kezdődik. Kiváló zenészeink 
jelentős mértékben túlreprezentáltak az év ren
dezvényeiben. A pillérprogramok koncepciózus, 
valóban kulturális jövőt építő elemei a város 
kulturális közelmúltjából származnak, nem új 
találmányok, nem az EKF generálta fejlődés pro
duktumai: ilyen a POSZT, a Pécsi Filmünnep, 
nem igazán mai busójárás, az ICWIP stb. 
Érdemes és fontos lenne persze egy részlete
sebb elemzés, a tervezett programok meg
valósíthatóságának, hatásának a bemutatása.
A jelen írásban nincs tér arra, hogy az egész év 
programtervét részletesen szemügyre vegyük.

B Ó K A Y  A N T A L
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turális programtervbe kapcsolódjanak össze. 
Éppen ezt vártuk volna a Művészeti Tanácstól.

Irányítás nélküli rendszer

programkoncepciója
De az első harmadban, januártól május végéig 
(ami azért majd’ az éve fele) az alábbiak szere
pelnek. Megnyitó (hangversennyel), buszmegál
lókba telepített public art kiállítás, busójárás, 
egy — inkább csak álomnak tűnő — megakon
ferencia (23 Kulturális Főváros miniszterrel meg 
23 polgármesterrel), a koncertközpont hang- 
versenyes megnyitója (homályosan definiált 
zenei világsztárokkal és a Pannon 
Filharmonikusokkal), aztán a Tavaszi Fesztivál 
Pécsre telepített részlege, Martyn kiállítás, egy 
Lickl opera (a Pannon Filharmonikusokkal), meg 
nem nevezett nemzetiségi rendezvények, 
bányász-kohász találkozó, Szekszárdon egy 
nemzetiségi színházi találkozó, valamint egy 
máriagyűdi roma zarándoklat. Érdekes lenne 
összevetni, hogy mindez mennyivel több 
(több-e egyáltalán), mint az évek óta 
megszokott pécsi kulturális menetrend. Annál 
azonban jóval kevesebb, mint ami például 
Nagyszebenben történt a 2007. év első felében.

Érdekes képet kapunk, ha a kultúra külön
böző területeit nézzük. Nem túl lelkesítők a 
képzőművészeti programok. Kétségtelenül ren
des dolog kiállítani a városunkban lakó 
képzőművészeket, de hát volt ilyen korábban 
is. A Matisse és a Nyolcak kiállítás nagyon két
séges, hiszen a megfelelő kiállítótér nem épül 
meg. Nehezen képzelhető el, hogy a mai 
kockaházak tükrében az egyébként nagyszerű 
Bauhaus komoly érdeklődést váltana ki. Nem 
igazán érthető, hogy miért nem a város saját 
kultúrájából kerül ki egy igazán ütős, centrális 
képzőművészeti program. Van Zsolnay, van 
Csontváry, tudjuk, hogy ezeket a kiállításokat 
a külföldiek is felkeresik, nem véletlenül. Erre a 
korra, a századfordulóra, a szecesszióra lehetne 
egy olyan képzőművészeti, iparművészeti kiál
lítást építeni, amelyre érdemes lenne messziről 
hozzánk látogatni. Az egyetemnek van pszicho
analízis doktorprogramja, kiváló modern 
történeti kutatócsoportja, van kapcsolati 
lehetőség a Művészeti Karon, vagyis lehetne 
itt egy olyan téma-csomó, amelyre nyári egyete

meket, vagy éppen komoly színvonalú (és 
Bécsig, Budapestig hatoló) kulturális turizmust 
lehetne építeni. Egy ilyen program igazi lépés 
lehetne abban a bizonyos léptékváltásban. Nem 
véletlen, hogy Liverpool, az egyik ez évi főváros 
éppen Klimt kiállítást rendezett.

Érdemes egy pillantást vetni a hiányokra.
A fejlesztő, lépésváltó programok majdnem tel
jes hiánya bizonyos területek kimaradásával jár. 
Meglepő, hogy a medialitás, a kommunikáció, 
a televízió és a film milyen gyengén reprezen
tált. Pedig Pécset akár a régió kommunikációs 
centrumává lehetne fejleszteni. Ez újra „lépték
váltás” lehetne. Teljesen fragmentált és alig 
létező a programban a nemzetközi vonal. Essen 
és Isztambul csak fesztiválszerű egy-két hetes 
programmal jelenik meg, pedig nyilván hosszú 
távú együttműködést, egyetemi kapcsolatokat, 
kulturális cseréket is ki lehetne építeni. Hol 
vannak a környező országok, régiók, a Déli 
Kulturális Övezet, a Balkán kapuja stb., ami 
a pályázat egyik legvonzóbb és legtávlatosabb 
iránya volt? Hol vannak a pécsi színházak? Hol 
az egyetem, a kutatás, a könyvkiadás és min
dennek nemzetköziesítése?

Nagy hiánya a tervezetnek, hogy nem köti 
össze a kulturális programokkal, azok hosszú 
távú hatásával az új építményeket. Mintha az 
építésnek és a kulturális fejlesztésnek semmi 
köze sem lenne egymáshoz. Nincs jele annak, 
hogy az új terek használóival (elsősorban az 
egyetemmel) hosszú távú szellemi-kulturális 
fejlesztésre vonatkozó elképzelések és megál
lapodások születtek volna. Nincsen vendéglátó
ipari, turisztikai fejlesztési koncepció, nincs szó 
a „materiálisabb” kulturális háttér létre
hozásáról, fejlesztéséről, szállodáról, éttermi 
háttérről, wellness-ről, ipari parkról, vállalkozók 
Pécsre telepítéséről. És persze nincs szó mar
ketingről sem. Nyilván erre a válasz az, hogy 
ezek külön készülnek. De éppen a léptékváltás
ra reményt adó koncepció követelné meg azt, 
hogy mindezek már rég készen legyenek, és 
egy koherens fejlesztési koncepcióba, egy kul-

A programterv IV. része a megvalósítás feltétel- 
rendszerével és irányítási problémáival 
foglakozik. Ez a rész már nem program, hanem 
problémasor, amelyek felvetésében többnyire 
igaza van a tervezetnek. A számtalan még 
eldöntendő, kialakítandó kérdés persze azt is 
felveti, hogy mit csinált eddig az EKF menedzs
ment központja.

A sok kérdőjel közül csak egyre, talán a 
legsürgetőbbre térnék ki, ez az irányítási rend
szer. A Művészeti Tanács csak ideiglenes lehet, 
egy amatőr státusban lévő csapat képtelen egy 
ilyen feladat végrehajtására, és a most 
elkészített tervezett is jelzi e csapat komoly 
szakmai, kreatív korlátáit. Mindenképpen, minél 
előbb kell egy felelős, autonóm döntési jogkör
rel felruházott, 24 órában a feladattal 
foglalkozó személy, aki legalább egyenrangú 
a technikai lebonyolítást végző EKF igazgatóval. 
A koncepció és a tervezet problémáiból is nyil
vánvaló, hogy egy ilyen programot elsősorban 
a művészeti igazgatónak kell vezérelnie, akinek 
komoly kulturális menedzsment tapasztalattal 
rendelkező, meglehetősen autonóm hatáskörű 
személynek kell lennie, hisz 60-70 százaléka 
az év programjainak rajta múlik. A művészeti 
igazgatóhoz kellene aztán hozzárendelni egy 
szűkebb 3-5 fős még mindig igen intenzív, 
szinte napi találkozókra épülő munkát végző 
csapatot, és egy nagyon szakmai együttműködő 
kört, egyfajta kuratóriumot, tanácsot. Az egész 
programtervezés persze nagy késésben van, 
még nem világos a koncepció, nem világos a 
megaprogram, nincsenek kitalálva és nincsenek 
meghirdetve a 2010-re vonatkozó pályázatok. 
Közben ennek a még nem létező kulturális 
menedzsmentnek már a végrehajtást, a konkrét 
program-megállapodásokat kellene tető alá 
hoznia. Az elmúlt év felesleges belháborúi, a 
személyek és koncepciók integrálása helyett 
azok kiszorítására törekvő óriási energiákat 
feleslegesen felemésztő és rossz hírünket keltő 
erőfeszítések miatt összetorlódott a két, nor
mális esetben szétválasztott és külön teljesí
tendő feladat. A helyzet „kétségbeejtő, de nem 
reménytelen”. Fontos lenne most az elkészült 
anyagot nyilvánossá tenni, különböző típusú 
fórumokon megvitatni, és a személyi szervezeti 
háttér megújításával egy időben kísérletet 
tenni a jelen anyag alapvető kiegészítésére, 
a valóban léptékváltó pécsi EKF program 
megteremtésére. ■
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Az EKF-hez három dolog kell:
pénz, pénz és pénz

Az Európa Kulturális Fővárosok hosszú sorában 
akadnak szép számmal pozitív példák, amelyek 
mintául szolgálnak a később sorra kerülők 
számára. Ilyen Graz, amely beruházásai vagy 
programjai okán gyakran kerül említésre, de 
ilyen Nagyszeben is, amelyik arra példa, miként 
lehet gigantikus beruházások nélkül is 
tisztességes programévet lebonyolítani.

A negatív példák élén a görög Patras áll, 
ahol sem a beruházások nem készültek el, sem 
a programok döntő hányada nem valósult meg. 
Aztán vannak olyan fővárosok, amelyek szinte 
észrevétlenek maradtak, ilyen az idei év egyike, 
a norvég Stavanger. Amíg a 2008-as másik 
főváros, Liverpool januári nyitásán olyan 
hírességeket vonultatott fel, mint a volt Beatles- 
tag, Ringó Starr, vagy a Eurythmics együttes 
frontembere, Dave Stewart, addig Stavanger 
rendezvénycsokorral várta a látogatókat, ahol 
Rogaland megye valamennyi települése bemu
tatkozhatott valamilyen művészeti témában. 
Előbbire odafigyelt Európa, utóbbira kevésbé, 
de ha belekukkantunk a norvégok terveibe, 
akik körülbelül ezer kulturális eseménnyel szá
molnak az idei esztendőben, azt láthatjuk, hogy 
ők jól megvannak így is, és azt, hogy az egykor 
csak olajvárosként emlegetett szürke 
településen ennek ellenére kulturális lépték
váltás történik mindenféle hókuszpókusz és 
világnagyságok felvonultatása nélkül. Ebből 
pedig akkor is profitálnak, ha senki sem figyel 
oda rájuk, mert úgy tűnik, számukra az önnön 
szemléletformálásuk, fejlődésük a legfontosabb.

Hogy Pécs városának mi fontos és mi nem, 
az eddig nem derült még ki, az biztos csupán, 
hogy másfél évnyi idő van arra, hogy 
összeálljon valami. Végre elkészült a kulturális 
főváros koncepciója és pillérprogramjai, köszön
hetően az erre a feladatra létrehozott Művészeti 
Tanácsnak. Megbízatásuk néhány hónapja során 
a rendelkezésre álló hétvégeken tisztességes 
munkát igyekeztek végezni, bár a végeredmény 
aggodalomra ad okot, hiszen ennek a 
tevékenységnek másfél évvel ezelőtt te kellett 
volna zajlódnia, hogy legyen ideje a társadalmi 
vitának, a finomra hangolásnak. Idő azonban 
nincs ilyesmire, ennek az írásnak a létrejöttekor 
azt tudni, hogy a közgyűlés hamarosan rábólint 
a koncepcióra, a miniszter ezt követően aláírja, 
és akkor mind a koncepció, mind a pillérpro
gramok kötelezően végrehajtandóvá és leve- 
zényelhetővé válnak, hogy maradéktalanul 
egyértelművé válhassék a Művészeti Tanács 
által megfogalmazott axióma: „Az EKF projekt 
motorja a pécsi lakosság, a város kulturális 
életét alakító szervezetek, intézmények, a civil 
szerveződések eltökéltsége, elkötelezettsége és 
tenni akarása.”

Tekintsünk most el attól, hogy a Művészeti 
Tanács által kidolgozott program európai vagy 
provincionális, megtestesíti a nyertes pályázat

alapelveit vagy nem, nézzük meg pusztán azt, 
hogy anyagi szempontból megvalósítható-e 
egyáltalán. A 2006-ban a város és a kormányzat 
között megszületett szerződésben a kulturális 
minisztérium szándéknyilatkozatában kifejezi 
azon szándékát, hogy a 2007-2011. évre terve
zett operatív működési költségek, vagyis a 
9,071 milliárd 40 százalékát, 3,629 milliárd 
forintot biztosítja, és az évenkénti támogatási 
szerződések megkötésére az alábbi ütemezés
ben kerül sor minden év január 31. napjáig: 
2007. évben 250 millió, 2008-ban 500, 2009- 
ben 750, 2010-ben 1 990, 2011-ben pedig 
139 millió forint.

A minisztérium a szerződésben kifejezi azon 
szándékát is, hogy a „Promóció és marketing” 
feladatokhoz 1,332 milliárdot kíván nyújtani, 
de mint a szövegből később kiderül, mindezt a 
fenti 3,629 milliárd terhére, vagyis voltaképpen 
a kulturális programokra összesen 2,297 milliár
dot fordít a kulturális tárca a 2007-es felvezető 
évtől kezdődően a 2011-es levezető évig 
bezáróan. Ahhoz tehát, hogy megvalósulhasson 
a 9,071 milliárdos EKF program, a hiányzó 
pénzeket az önkormányzatnak kell biztosítania, 
mégpedig a szerződés szerint úgy, hogy 2,993 
milliárdot „saját költségvetéséből kíván finan
szírozni”. 2007-ben 280,1 milliót, 2008-ban 
323,5, 2009-ben 622,3, 2010-ben 1649,4, 2011- 
ben pedig 118,3 millió forintot. A város is hoz
zájárul természetesen a „Promóció és marke
ting” feladatokhoz 647 millióval.

A még hiányzó összeget, 2,448 milliárd 
forintot az önkormányzatnak kellene a 
szerződés szerint összelapátolnia a megyétől, 
a partner településektől, pályázatok révén, de 
elsősorban szponzoroktól, valamint termékel
adásokból. Az ütemezési terv 2007-re 318,6,
2008-ra 156,7 milliós bevételt írt elő ilyen 
pénzekből, ám eddig egy árva forint sem jött 
össze, az EKF vezetés interpretációja szerint

azért, mert amíg nem volt koncepció és egy 
darab pillérprogram sem, addig a szponzorokat 
nem lehetett értelmesen megszólítani.

Ha csupán a 2010-es évet vizsgáljuk, mint 
az egész folyamat betetőzését, azt látjuk tehát, 
hogy az önkormányzatnak arra az esztendőre 
saját költségvetéséből a tervek szerint 1,649 
milliárdot kell biztosítania, szponzorpénzekből 
pedig 1,358 milliárdot. Ez összesen 3 milliárd, 
de csak akkor, ha időközben sikerül az 
elmaradt szponzorpénzeket összeszedni. Ha 
nem, akkor ez az összeg egymilliárddal növek
szik, vagyis 4 milliárdra duzzad. A város nem
igen tudja majd költségvetéséből kigazdálkodni, 
hitelt pedig senki nem fog adni, hiszen a 40 
milliárdos évi büdzsével bíró önkormányzat 
hiánya addigra meghaladhatja a 30 milliárdot, 
nyilvánvaló tehát, hogy hitelképtelen lesz.
E cikk írásakor még tervezetként szerepelt a 
kormány-város szerződés módosítása, amellyel 
kapcsolatban az önkormányzati előterjesztés így 
fogalmaz: „A Hungarofest Kht. a korábbi megál
lapodás alapján is végezhetett szponzorkereső 
tevékenységet, a jelenlegi megállapodás szerint 
azonban ezek a bevételek az önkormányzat 
kötelezettségvállalási körébe tartozó 27 száza
lék »Egyéb« bevételek biztosításának terhét is 
csökkenti, mely az önkormányzatra nézve ked
vező.” Ha ezt aláírja a miniszter és a 
Hungarofest, akkor az valóban jelenthet némi 
megkönnyebbülést a városnak, bár az EKF 
büdzsé számára mindegy, hogy a szponzor
pénzek a város vagy a Hungarofest által folynak 
avagy nem folynak be. A 27 százalék, vagyis 
a 2,448 milliárd bevétel biztosítása a szerződés 
értelmében továbbra is az önkormányzat és 
a Pécs 2010 Kht. feladata, a felelősséget nem 
lehet majd a Hungarofestre hárítani kudarc 
esetén.

Amennyiben a kormány-város szerződésben 
rögzített kiadási oldalra is vetünk egy pillantást, 
láthatjuk, hogy a költségvetésből nemcsak kul
turális programokra kell majd pénzt költeni. 
Bérekre például idén 115, 2009-ben 248, 2010- 
ben 240, 2011-ben 58,2 milliót terveztek, ennek 
túlnyomó részét nyilvánvalóan nem a minisztéri
umi keretből finanszírozzák. Adminisztrációra is 
jelentős összegek költődnek el, 2008-ban 95,
2009- ben 140, 2010-ben 280, 2011-ben 65,5 
millió. Mindennek árnyékában vetődik fel a 
kérdés, vajon miből finanszírozza a város 2010- 
ben a kulturális programokat? Hiszen például a 
2,448 milliárdot szponzoroktól igencsak nehéz 
lesz összeszedni másfél év alatt, ez túlságosan 
jelentős összeg. Néhány százmillió talán reális
nak tűnhet, de arra sincs semmiféle biztosíték, 
milliárdos nagyságrendű hiánnyal pedig nem 
lehet programokat létrehozni. Előzetes számítá
sok szerint a pillérprogramok 1,5 milliárdból 
valósíthatóak meg, és legalább ennyi szükséges 
egyéb rendezvényekre, pályázatokra. Biztosnak
2010- ben jelenleg a programokra szánt minisz-
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Erózió:
tétek és tétlenkedések Pécs EKF projektjében

Másfél év múlva elkezdődik 2010, Pécs EKF éve. Közel három teljes év telt el a pályázat sikerének 
2005-ös bejelentése óta. Érdemes visszatekinteni, mi történt és nem történt ez alatt az időszak alatt. 
A határtalan város című pályázati kötetnek, amellyel Pécs az Európa Kulturális Fővárosa 2010 címet 
elnyerte, gyakran visszatérő kifejezése a tét. Több fejezet is azzal foglalkozik — különböző össze
függésekben —, hogy mi ennek a kulturális fővárosi címre történő törekvésnek, és a pályázatban 
eltervezett célok megvalósításának a tétje.
A címmel elnyerhető tétek között szerepelt (1) az az országos hatás, amely a cím Pécsnek ítélésé
vel a kulturális decentralizáció irányába hathat; (2) az a regionális következmény, amely a lesza
kadóban lévő Dél-Dunántúlon lehetővé teheti a kulturális iparra és turizmusra épülő gazdasági lép
tékváltást; és (3) az a városi tét, amely biztosíthatja a kulturális léptékváltást, és elősegítheti a 
peremhelyzetben lévő Pécsnek délkelet-európai regionális kulturális centrummá való válását.

tériumi pénzek látszanak, bár homályos pont, 
hogy a 280 millióból mennyi jön le marke
tingre.

2010 a választások éve is lesz, 
következésképpen már 2009-től jelentős 
hadjárat indul a színfalak mögött a kampány
pénzek összeszedésére. Bár nyilvánvalóan nem 
keverendő össze az EKF egy politikai kampány
nyal, de tudomásul kell venni, hogy ebben az 
időszakban a potenciális szponzorok egy része 
saját jól felfogott érdekében inkább pártokba 
fekteti pénzét, mintsem soha vissza nem térülő 
kulturális programokba. Márpedig sok pénzről 
lehet szó. Idézzük Majtényi László jogászt, volt 
adatvédelmi biztost: „Szolid számítások 
szerint, ha csak az internetes, elektronikus és 
írott sajtóban, illetve a közterületeken elhe
lyezett reklámokat számoljuk, és figyelmen 
kívül hagyjuk például a nagygyűlések, kis házi
lagos készítésű falragaszok, ajándéktárgyak, 
külföldi kampányszakértők és reklámfilmek 
költségét, akkor hozzávetőleg 10 elköltött 
kampányforintból 9 illegális, azaz a törvényben 
engedélyezett 386 millió forint helyett 3, 
de inkább 4 milliárdot költenek erre a célra a 
pártok.” Természetesen, ha figyelembe vesszük 
a nagygyűléseket, kampányszakértőket és rek
lámfilmeket, jóval többről, mint 4 milliárdról 
van szó, s nem elképzelhetetlen, hogy a 
szocialista vezetés érdeklődése mind országos, 
mind helyi szinten finoman áthangolódhat a 
politikai csatornára, és félő, hogy 2010 majd 
a kampánypénzek megszerzéséről szól.
Meg persze arról, hogy az EKF melyik pártnak 
a sikere illetve kudarca volt. ■

A pályázati szakaszban célkitűzésként megfo
galmazott tétek 2005 derekán kerültek 
rögzítésre. A 2004 őszétől kezdődő egyéves 
időszakot az intenzív önkéntes munka, szellemi 
műhelyek formálódása és a pályázati célki
tűzéseknek alárendelt együttgondolkodás és 
együttműködés jellemezte. A pályázati kötet 
végén, a pályázat elkészítésében 
közreműködőket felsoroló névsor több mint 
kétszáz nevet tartalmaz. A résztvevők túlnyomó 
része a pályázatban való részvételt szellemi 
kihívásnak, a városért való önzetlen 
munkálkodásnak tekintette, és alkalomnak arra, 
hogy az iparvárosként — és ezzel az identitás
sal — csődöt mondott Pécset hozzásegítse egy 
másik pályára történő átálláshoz, egy új, 
vonzóbb, sikeres arculat megteremtéséhez.

A cím bejelentését követően szinte azonnal 
változás következett be az EKF addigi városi 
helyzetében. Mivel a pályázat elkészítésére és 
győzelemre vitelére a város politikai, önkor
mányzati és intézményi apparátusa nem lett 
volna képes, a pályázatírás időszakában

gyakorlatilag hagyták (megengedték), hogy 
a jóhiszemű és lelkes „civil” szakemberek 
előkészítsék és megírják a nyertes pályázatot. 
(Akik annyiban civilek, hogy nem tagolódtak be 
valamilyen hatalmi, intézményi hierarchiába, és 
se nem politikusok, se nem városi intézmények 
funkcionáriusai.)

A cím birtokában viszont az említett appará
tusok saját legitimitásuk igazolásaként, 
kivátósági tanúsítványként, elnyert díjként 
fogták fel a kulturális főváros címet. A másfajta 
viszony másfajta tevékenységgel párosult. Míg 
a hónapokig a pályázaton dolgozó „civil” szak
emberek a cím elnyerésében a pályázatban 
leírt, megfogalmazott tervek mielőbbi és minél 
teljesebb megvalósításának lehetőségét látták, 
addig a politikai szereplők és a városi 
intézmények tétlenül és önelégülten nyugtázták, 
hogy a bírálók elismerték: Pécs Európa 
Kulturális Fővárosa. És míg a civil szakemberek 
egyre tanácstalanabbul majd kétségbeesetteb
ben nézték, hogy miként kótyavetyélik el 
a városi illetékesek a drága időt, addig ez 
utóbbiak a maguk tétlenségét a betakarítás jól 
megérdemelt nyugalmaként élték meg.

A tétlenség másik oka az volt, hogy a 
városi vezetők és az apparátus nem értették 
meg hogy miről szól az EKF, hogy mi Pécs 
számára a projekt tétje. Egyrészt azért nem 
értették meg, mert a pályázatot nem olvasták 
el, másrészt azért, mert a pályázatot írók és 
elbírálók szellemi horizontja távol esik a helyi 
politikai szervezetekben és hivatali világban 
szocializálódott illetékesek intellektuális kvalitá
saitól. Harmadrészt pedig azért uralkodott el a 
tétlenség, mert a nagy horderejű és bonyolult 
projekt megvalósítása meghaladta a meglévő 
politikai, önkormányzati és intézményi appará
tusok szervezői kapacitását és kompetenciáját. 
Hogy ebben a helyzetben mikor mit kellett 
volna tenni, azt a keltő időben az érintett és 
az ügyért elkötelezett civilek mindig mondták 
(írták) és mondják (írják) ma is, de ezekre a 
figyelmeztetésekre a városi illetékesek nem 
mutattak (mutatnak) fogadókészséget. Az euró
pai kulturális fővárosok tapasztalatait összegző 
Palmer-jelentés ajánlásait figyelembe vevő 
törekvések arra, hogy a politika legyen minél 
távolabb tartva az EKF projekttől, hogy legyen
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átlátható a projekt irányítási szerkezete, hogy 
a szakmaiság legyen a meghatározó, hogy 
legyenek tisztázottak a kompetenciák és a 
felelősségi körök, mind kudarcot vallottak.
És ezekbe a kudarcokba fáradtak bele azok 
a meghatározó szakemberek, akik sorra 
lemondtak az EKF-ben viselt tisztségükről.

Miután 2008-ban a harmadik felvezető év 
enyészik el kihasználatlanul, érdemes felvetni 
azt a kérdést, hogy kiknek is szól majd a 2010- 
es EKF évad. Ki lesz, ki lehet a közönség? Erre 
a szempontra annál is fontosabb ráirányítani 
a figyelmet, mivel az elmúlt években az 
érdek(lődés) és a közbeszéd a nagyobb 
pénzeket mozgató beruházásokra tevődött át, 
és mellékessé váltak a programok. Pécsett a 
minőségi kultúra fogyasztóinak száma néhány 
ezer fő, a kb. százhatvanezer lakosnak mintegy 
két százaléka. Az 1990-es évek végétől a város 
vezetése az arcnélküli, vegyes műfajú, ingyenes

köztéri programok előtérbe állít(tat)ásával tette 
le a voksát az általa preferált és támogatásra 
méltónak ítélt kultúra mellett. A lacikonyhás 
kitelepülések a történelmi belváros tereire 
kiegészültek a nyári estéken ott zajló ingyenes 
zenés-táncos programokkal. Mindennek mérhető 
hatása volt és van a városlakók kultúrafo
gyasztási szokásaira. (A tömegkultúra médiu
mokban megjelenő kolonializátó hatása ter
mészetesen ugyancsak részese ennek a hatás
nak, de erről az összefüggésről ehelyütt nincs 
tér és ok értekezni.) A kultúrának ezzel a pécsi 
(és régiós) helyzetével a pályázatírók tisztában 
voltak, és többek között ezért építették fel a 
2010-ig tartó időszakot a tematikus felvezető 
évek rendje alapján. (2006: a kulturális örökség 
éve; 2007: a tanítás és tanulás éve; 2008: 
a környezet- és egészségkultúra éve; 2009: a 
vallási kultúra éve.) E felvezető évek szerepe 
az lett volna, hogy a kulturális fővárosi évadra 
felkészítsék Pécs és a régió polgárait, és felkelt
sék Pécs iránt az országos és nemzetközi 
érdeklődést, vagyis bevezessék a várost a hazai 
és a nemzetközi kulturális turizmus piacára.

Az illetékesek tanúsította tétlenség további 
jele, hogy az első két felvezető év gyakorlatilag 
fuccsba ment, megvalósulatlan maradt, 2006- 
ban csupán az egyébként is sorra kerülő

események felcímkézése történt az EKF-logóval, 
2007-ben pedig csak néhány méltó rendez
vényre került sor, amelyek elvesztek az érdekte
lenség közegében. A 2008-as felvezető évről 
pedig az EKF Művészeti Tanácsa által ez év 
május elejére kidolgozott koncepció és prog
ramterv említést sem tesz (felvezető évként 
csak a 2009-es év szerepel). E felvezető évek 
elodázásának is tulajdonítható, hogy Pécsett az 
EKF-re való felkészülés időszakában csökkent 
(!) az idelátogató turisták száma.

A 2005-ben, az EKF-pályázatban lefektetett 
elveket nem akármikor, hanem évről évre kel
lett volna megvalósítani. A felvezető évek terén 
tanúsított tétlenség és a beruházások 
árnyékában a programoknak alárendelt 
szerepbe kényszerülése súlyos kilátásokkal 
fenyeget. A 2010-es évre felkészített, „felnevelt” 
közönség — amelynek körében az ifjúságnak 
kiemelt szerepet kellene (kellett volna) szánni —

hiányában az EKF a városra nézve katasztrofális 
következményekkel járhat. Elkészülnek az új 
kulturális intézmények, amelyek nem a 
pályázatban kitűzött kulturális léptékváltást 
hozhatják el, hanem fenntarthatatlan teherré 
változtathatják a kultúrát.

Hogy erre ne kerüljön sor, az akkor 
következhetne be — írta az előző Echó-ban 
Patartics Zorán —, ha „a politika felismerné, 
hogy érdeke az eredeti szándék megvalósulása, 
és nem gátolná, hanem elősegítené ezen 
folyamatokat. Megértené, hogy a politikán 
kívülieket nem tekintheti csupán tápláléknak 
a maga alá rendelt 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 aktivitás
ban teremtődik meg az a többlet, amelyben 
a politika is megtalálja a maga számítását.”
(Echo 2008/1, 7. 0.)

Erre azonban 2008 tavaszán az eddigi és 
a most zajló folyamatokat nézve kicsi az esély. 
Kicsi, mert az elmúlt három év fejleményeit 
látva nem nehéz arra a következtetésre jutni, 
hogy az EKF irányítása a pályázatban megfogal
mazott célokkal szemben voltaképpen 
ellenérdekelt. Nem a pályázatban tükröződő 
szellemiséget képviseli, és nem annak a meg
valósításán dolgozik, hiszen azok a célok 
egyrészt nem az ő céljai, másrészt ezeknek a 
céloknak a megvalósulása olyan transzparens 
és demokratizáló helyzetet indukálna, amely 
a meglévő terrénumok fölötti hatalmakat veszé
lyeztetné. Ami az EKF-ből számukra ebből a 
horizontból nézve igazán fontos, az a városba 
a kulcsprojektek megvalósítására érkező több 
tízmilliárd forint. Az, ami a pályázatban eredeti
leg a kulturális léptékváltás eszközeként szere
pelt, ami azonban a jelen helyzetben céllá vált.

Hogy a beruházásokra allokált közpénzek 
elköltését követően az új ingatlanoknak és a 
bennük létrejövő új kulturális intézményeknek 
mi lesz a sorsa, az a jövő zenéje. Nem szük
séges semmiféle prognózist megfogalmazni, de 
két új pécsi kulturális intézmény idei sorsa intő 
jel lehet. A város előző polgármestere (akinek 
a szerepét az EKF-ben az országos közvélemény 
messze túlértékeli, holott a cím elnyerését 
követő első évet ő tékozolta el) ismerve, de 
tudomást nem véve az EKF-pályázatban szerep
lő új intézményekről, saját szakállára két új — 
nem EKF — intézményt is létrehoz(at)ott 
2005-6-ban. Az egyik a mintegy 2,5 milliárd 
Ft-ért silány minőségben felépült Expo Center, 
amely évi félmilliárdos hiánnyal működik, s 
emiatt a mostani városvezetés megpróbálja 
az ingatlant — a megnyitása után másfél évvel 
— értékesíteni. A másik a Városi Képtár, amely 
egy bankkal kötött 15 éves lízingszerződés 
alapján évi több tízmillió forintos tétel a kul
turális költségvetésben, s amely a 2006 
szeptemberi megnyitása óta a debreceni Antal- 
Lusztig gyűjtemény állandó kiállításának ad 
otthont. Ez év februárjában a kulturális 
bizottság a költségekre tekintettel úgy döntött, 
visszaadja a tulajdonosnak a kiállított anyagot, 
s vagy megszünteti, vagy más célra hasznosítja 
az épületet...

A határtalan város című pécsi pályázati kötet 
utolsó fejezete „Az átváltozó város”. Az EKF-cím 
remélt hozadékai között ebben a zárórészben 
a kötet elején tétként megfogalmazott célok 
köszönnek vissza. És még valami, a sikeresség, 
a sikeres megvalósítás feltételei: „A városok 
sikerében — sok más összetevő mellett — 
nagy szerepe van annak is, hogyan gondolnak 
városukra a lakói: bíznak-e a sikerességben 
vagy sem. Pécs sikeressége nagyban függ attól, 
hogyan megy végbe a város hármas átvál
tozása, s katalizátora lesz-e az átváltozási folya
matnak az Európa Kulturális Fővárosa-cím vagy 
sem”. (115. 0.) Ahhoz, hogy a városlakók a 
magukénak érezzék az elnyert címet, és bekap
csolódjanak egy új városidentitás kialakításába, 
egy új arculatú Pécs megformálásába, min
denekelőtt hagyni kellett volna (kellene) őket 
cselekedni, hogy tehessenek azért a városért, 
amelynek polgárai, s amellyel összekötötték 
magánemberi és szakmai sorsukat. S akkor 
a tétlenkedések nyomán bekövetkező erózió 
helyett a közösségformáló tettek és a pályázat
ban kitűzött tétek lehettek volna (lehetnének) 
a pécsi EKF meghatározó jellemzői. ■
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„A személyesség az, ami 
felismerhetővé tesz egy házat”

Beszélgetés Balázs Mihállyal, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár
és Tudásközpont építész tervezőjével

Kovács Zsófia: Beszélgetőtársunk Balázs 
Mihály DLA, Ybl- és Pro Architectura-díjas 
építész, egyetemi docens, tanszékvezető 
helyettes, a Budapesti Építész Kamara alelnöke, 
tervzsürik, tervtanácsok tagja, jelenleg a Dél- 
Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 
tervein dolgozik. Hogyan tudsz egyszerre ennyi 
mindennel egyformán magas intenzitással 
foglalkozni? Hogyan tudod összeegyeztetni 
időben, energiában mindezt?

— Szerintem ezt úgy lehet összeegyeztetni, 
hogy mindezeket az ember nem külön felada
toknak tekinti. Amikor az egyetemen vagyok, 
akkor egyszerre itt is vagyok a műteremben, 
és fordítva, amikor itt dolgozom, akkor egy sor 
egyetemi probléma is forog bennem, egyszerre 
nagyon sok mindennel foglalkozom, amelyek 
nem helyhez, hanem hozzám kötődnek. A dol
goknak a sorsa legfőképpen belül, gondolatban 
dől el. Nem a hivatalban, nem az egyetemi 
konzultációs teremben, meg nem azon a 
széken, ahol éppen ülök, vagy a hallgató ül, 
hanem az én fejemben, meg a hallgatóm 
fejében, meg a megbízó fejében. Tehát ez egy 
egészen más játék, ennek az együttműködésnek 
vannak fizikai keretei, és formát is kell adni 
ezeknek a kapcsolatoknak, de a kapcsolatok 
nem csak akkor léteznek, amikor effektíve 
együtt vagyunk valakivel. Van egy rendezett és 
nyugodt családi hátterem, az mindennek az 
alapja. Van egy nagyon jól működő 
munkaközösség, és van egy harmadik, az 
egyetem, ahol egy biztos, stabil helyem van.
Ha bemegyek az egyetemre, akkor tudom, hogy 
sokan várnak. Szóval ezen a három dolgon áll 
vagy bukik minden. Ha ez a három rendezett és 
egymással is jó viszonyban van, akkor az 
ember nyugodt.

KZs: Van-e valami kötődésed Pécshez, 
milyennek gondolod a várost?

— Pécshez annyi kötődésem van, hogy sok 
kiváló pécsi építészt ismerek személyesen. Ezen 
kívül van egy újabb Pécs-képem, az már a terv- 
pályázattal kapcsolatos és szintén személyekhez 
köthető. Ebből talán érezhető (lehet meglepő), 
hogy egy városról én elsősorban az ott élő 
emberek habitusán keresztül alkotok képet, 
nem pedig az épületek, utcaképek, látványok 
alapján. Mert utóbbi csak fontos, jót kódolható 
következmény, a helybeliek gondolkodásának, 
kultúrájának lenyomata. Nagyon erős karakterű, 
jellemes helynek látom ezt a várost.

Szabó Levente: Ha valaki azt kérdezné 
mégis, van-e olyan, hogy „pécsi ház”, akkor 
erre mit lehet mondani? Ez a ház mennyiben 
pécsi, mennyiben köthető hozzá, a funkción túl
menően? Azért kérdezem, mert a kortárs pécsi 
építészetben van egy erős vonulat, ami mond
juk Dévényi Sándor nevéhez köthető, amelyik 
narratív jellegű, és amelyik könnyen dekódol
ható a pécsiek számára. Mi az a pécsi kapcso
lódás, ami a te mostani esetedben előre vetít
hető?

— Szerintem Dévényi Sándor házai 
„Dévényi-házak”, amelyeket a pécsiek közül 
sokan megszerettek, és pécsinek tartanak. Nem 
hiszem, hogy ő pécsi házakat akar tervezni, 
inkább azt gondolom, a belső hangjaira hallgat. 
Sok olyan házat épített a városban, amit széles 
körben sajátosan egyedinek látnak, magukénak 
éreznek. Ez az érzés egyik fontos feltétele 
a befogadásnak, és egyfajta jó értelmű 
büszkeségnek, lokálpatriotizmusnak. Hogy a 
„helyi” mit jelent, abban meghatározó szerepe 
van az alkotó személyiségének. Van az a ma 
már közhelyszámba menő utalás a hely 
szellemére, amely meghatározó, de erről nekem 
az a véleményem, hogy a hely szelleme 
önmagában nem jelent semmit, és a kor 
szelleme sem jelent önmagában semmit, hanem 
ez a kettő együtt jelent valamit valamelyik 
alkotó fejében, lelkében, gondolatvilágában. 
Pont ez a személyesség az, ami felismerhetővé, 
helyhez köthetővé tesz egy házat.

SzL: Ha a hely szelleme valamiképpen 
„átszűrődik” mondjuk rajtad, és ez a házban 
valamilyen módon majd megjelenik, akkor 
kérdés az, hogy ez leírható-e szavakkal?
A pályázati tervben például nagyon konkrétan
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megjelenik egy anyagként, a „kaptártér” burko
lataként a Zsolnay-kerámia, ami pécsi kötődésű. 
Van-e más, ami ilyen értelemben felismer
hetően a helyhez köthető?

— Biztos hogy lenne, ha nem ez lett volna 
a pályázati tervezési helyszín. Úgy gondolom, a 
konkrét tervezési helyszín nem egy jellemzően 
pécsi hely, annyira arctalan, kiesik a belváros
ból, abból a történelmi környezetből, amit 
általában Pécsként ismerünk, viszont egy olyan 
erőtérben helyezkedik el a Zsolnay gyár és 
történelmi városrész között, amit nem hagy
hatunk figyelmen kívül. Szerintem a pécsi 
külvárosi semlegességnek, meg a Zsolnay gyár 
nagyon erős tradíciójának konfrontációjáról, 
kettősségéről van itt szó. A pályázati tervünk
ben is ellentétpárokkal próbáltuk leírni magát
a könyvtárprogramot, de ezekbe nemcsak a 
könyvtárral, hanem a várossal és a konkrét 
hellyel kapcsolatos fogalmak is beleférnek.

KZs: Ha azt mondod, nincs olyan, hogy 
pécsi építészet, Magyarországot tekintve van-e 
valami olyan közös építészeti gondolat-világ, 
amivel azonosulni tudsz?

— Hogy van-e magyar építészet?

KZs: Vannak-e jellemezhető közös irányok?
— Az a bajom ezzel a felvetéssel, hogy 

mindig azt érzem, ez azon alapul, hogy az 
építészetet formai szempontból akarjuk 
megvizsgálni. Ez szerintem így nem vezethet jó 
válaszhoz. Az építészet szerintem az ember leg
belső lényéből fakadó belső kényszer, és ami
lyen az ember, olyan az építészete. Vagy ami
lyen egy ország, olyan az építészete. Ha jönne 
például egy külföldi sztárépítész, és tervezne 
nekünk egy-két házat, hogy azt képesek 
lennénk-e elfogadni vagy nem, hogy mennyire 
válna a miénké, az egy nagyon kétséges 
kimenetelű dolog. Tehát azt gondolom, hogy az 
építésnek ez a belső kényszerből való fakadása 
szükségszerűen egy adott helyen élő emberhez, 
embercsoporthoz, vagy nemzethez köthető. 
Viszont sokkal inkább nevezném régiónak.
A régió egyébként nagyon sokféleképpen 
értelmezhető: Pécs is egy régió, konkrétan 
a Balokány-negyed is egy régió, attól függ, 
hogy mekkora kört húzok. Ezeknek a helyeknek 
mindig van sajátossága, de sokkal összetettebb 
dolog annál, mint ami a házak formáját illeti.

SzL: Nem megkerülhető kérdés, hogy adva 
van az EKF-projekt, amit kívülről nézve is szá
mos botrány, kétkedés, előkészítetlenség, 
ingatlanspekulációk gyanúja kísér. Két kérdés 
merül föl, egyrészt, hogy ez rovására megy-e a 
háznak, befolyásolja-e a tervezés folyamatát és 
várható megépülését. A másik, ami fontosabb, 
hogy van egy érezhető negatív hangulat, vagy 
bizonytalanság, és ezek a kulcsberuházások, 
a koncertterem, a könyvtár, vagy a Zsolnay- 
negyed, mennyiben lehetnek képesek ezen 
átlendíteni majd a projektet?

— Az első kérdésre azt tudom mondani, 
hogy igen, viták kísérik és biztos történtek 
mulasztások, például majdnem egy évvel 
később kaptunk megbízást. Viszont azok a 
személyes tapasztalatok, amelyeket a megbízást 
követően szereztem, azt mutatták, hogy a 
résztvevők azon szűk köre, akik személyes 
belső meggyőződésből közvetlenül és tevőlege
sen tesznek valamit ennek a háznak a 
megépültéért, maximális erőbedobással és 
pozitív hozzáállással teszik azt. Azt képzelem, 
hogy ez a lendület — ha kitart, és más külső 
körülmények nem teszik tönkre —, képes lesz 
bebizonyítani, hogy ilyen furcsa közegben, mint

amilyenben általában az országban élünk, 
mégis lehet jó dolgokat csinálni. Azért tetszik 
nekem különösen a könyvtár, és nagyon örülök, 
hogy éppen ezt a pályázatot kezdtük el ter
vezni, mert úgy tűnik, hogy a könyvtár nem 
egy látványos akció, amivel aztán majd kérdés, 
hogy mi fog történni, hanem létező 
intézmények új élettere. Tehát az a közel 
egymillió kötet könyv, ami ebben a házban 
lesz, megvan már a könyvtárakban, megvannak 
a könyvtárosok, megvannak a városlakók, 
a megye lakói, az egyetemisták, mind jelen van
nak, és használni fogják. Azt remélem, hogy ez 
nem a 2010-es év nagy durranása lesz, hanem 
az azt követő mondjuk 100 év egy fontos 
középülete. És ez meghatározza a 
lelkesedésemet. Másrészt mi ezt a pályázatot 
azért vettük ki, mert a könyvtár mint téma 
engem már körülbelül harminc éve izgat, már az 
egyetemen is könyvtárat terveztem harmadéves 
koromban, és azóta nem volt mód arra, hogy 
végiggondoljam, mit jelent nekem ez, mint 
építészeti probléma.

SzL: A könyvtár terveit nézegetve érzek 
egyfajta rokonságot az 1997-es Nemzeti Színház 
pályázatoddal. Volt egy műegyetemi este, ame
lyen Golda János Peter Zumthor svájci építész 
munkáihoz hasonlította ezt a házat, mert van 
benne egy nagyon erős személyes-ség. Csak 
tervlapokat ismerünk, de szerintem is érezhető 
egy ilyen kifejezési vágy, jelentésadási 
szándék, vagy erő, ha tetszik, egyfajta szakrali- 
tás. Te ezt hogy látod, mi ennek a jelentősége, 
ha a pécsi városlakók vagy a használók 
helyébe képzeljük magunkat?

— Nagyon érdekes a párhuzam, amit 
említesz, bennem ez még nem merült fel.
Akkor, jó évtizede a Nemzeti Színház pályázat
nál én azt gondoltam, hogy színházba menni 
azért érdemes, mert ott lehet találkozni a 
színészekkel. A terv azért volt olyan, hogy egy 
nagy hengerbe rendeződött a színpad és a 
nézőtér mindenestül, hogy ezt a találkozást 
szimbolizálja valamilyen módon. Ha a televízió
ban megnéz valaki egy akár élő, akár felvételről 
sugárzott előadást, „számszakilag” többet is 
megtudhat róla, mintha a huszadik sorból nézi 
végig. Viszont nincs jelen, a személyes jelenlét 
hiányzik, nem jön létre a találkozás. Én a 
személyes találkozásnak, a világban való 
személyes jelenlétnek nagy jelentőséget tulaj
donítok, szerintem ez az egyetlen esélyünk, 
hogy túléljük azt a káoszt, amit egyébként 
magunk teremtettünk a glóbuszon. Azt gondo
lom, hogy a könyvtár is olyan hely, ahova azért 
megyek el, hogy találkozzam másokkal, és 
azért, hogy ebben az iszonyatosan nagy infor
mációrengetegben könnyebben megtaláljam 
azokat, amik engem érdekelnek. Ott találkozha
tok a könyvtárosokkal, akik segítenek nekem, 
de találkozom más emberekkel is. Az a gesztus, 
ami a pécsi könyvtártervben a „kaptár”, többek 
között ezt a fajta együttlétet is szimbolizálja. 
Olyan helyet próbál teremteni, ami ennek a 
találkozásnak egy egyértelműen meghatároz
ható pontja. Egy ideje gondolkozom azon, hogy 
mit szólnék vajon hozzá, hogyha elneveznék ezt 
a házat a pécsiek, hogyha kapna valami ragad
ványnevet. Azt gondoltam, hogy örülnék neki, 
ha nem úgy hívnák, hogy Dél-Dunántúli 
Regionális Könyvtár és Tudásközpont, hanem 
mondjuk úgy hívnák, hogy Kaptár. Ezek inkább 
csak szellemi játékok, de nagyon jó lenne, mert 
azt jelentené, hogy ez az ügy is személyessé 
válna sokak számára, mást jelentene, mint egy 
adott esetben elidegenítő intézmény.

SzL: És ez a „kaptár” mit fog tudni, vagy 
számodra miért ennyire fontos?

— Praktikusan nem fog tudni semmit, és 
reményeim szerint mindent fog tudni, ami nem 
praktikus. Azt gondolom, hogy olyan belső 
kialakítása, olyan arányai, olyan méretei, olyan 
fényei lesznek, amelyek mind nyomot hagynak 
azokban, akik beállnak alá. Megkértem egy 
pécsi keramikusművészt, Nagy Mártát, hogy ter
vezze meg ennek a kaptárnak a belső felületét. 
Azért gondolom, hogy izgalmas lesz, mert így, 
hogy az alkotók nem csak budapestiek, hanem 
helybeliek is, talán majd jobban fog kötődni 
Pécshez. Az együttműködés, együtt dolgozás, 
más összefüggésbe helyezi az egész projektet. 
Egyébként nem csak a kreatív művészek, vagy 
az alkotó építészek együttműködéséről van szó, 
hanem programalkotókról is. A könyvtár ezért 
nagyon fontos, mert a program alakításával ők 
maguk is alkotókká válnak.

KZs: Említetted a hallgató korodban 
készített könyvtártervedet. Van-e olyan elem, 
vagy gondolat benne, ami most valamilyen for
mában esetleg meg tud valósulni?

— Nincs olyan, egyáltalán nincs. Előtte való 
nyáron Finnországban és Svédországban töltöt
tem egy hónapot, és ez annyira nagy hatással 
volt rám, hogy finn könyvtárat terveztem 
Tihanyba. Viszont ebben az életkorban az 
ember nagyon érzékeny, és fél év múlva már 
tudtam, hogy ez a könyvtár nem jó. Nem sokkal
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később már azon kezdtem gondolkozni, hogy 
milyen lehet egy jó könyvtár. Akkoriban sokat 
jártunk-keltünk az országban, és láttam a híres 
magyar történelmi könyvtárakat, Sárospatakot, 
Pannonhalmát, Keszthelyt és így tovább, és 
megfogalmazódott bennem — ez a szakrali- 
táshoz kötődik —, hogy a könyvtár az egyfajta 
„szent hely”, ahol a tudást őrzik. Olyan, mint 
egy templom: csend van, hűvös van, ott vannak 
a méltóságteljes könyvek, egyszerűen máshogy 
viselkedünk. Hosszú ideig azt gondoltam, hogy 
ilyen a könyvtár. Aztán rájöttem, hogy olyan is, 
ahol a mindennapi élet zajlik, tehát nem csak 
szakrális, hanem profán is. Ez a kettősség izga
tott hosszú ideig, illetve izgat most is a pécsi 
könyvtártervvel kapcsolatban.

SzL: A kaptáron kívül milyen lesz ez a ház, 
milyen lesz belülről? Jelenleg vannak a város
ban különböző helyeken könyvtárak, amiket 
ismer a pécsi közönség, ehhez képest most 
létrejön egy teljesen új, integrált állapot. Milyen 
lesz ebben a könyvtárban olvasónak lenni, 
milyenek ennek a könyvtárnak a terei?

— Én csak remélem, hogy jó lesz, bár az 
egyetemi központi könyvtár főigazgatója muta
tott nekem egy gyűjteményt, ami egy 30-40 000 
kötetes ősnyomtatványokból és régi könyvekből 
álló teremkönyvtár, amiben nincs semmi 
gépészet, se hűtés, se fűtés, csak sok könyv a 
falakon. Ez olyan döbbenetesen erős építészeti 
élmény volt számomra, hogy azt gondoltam,

hogy abba kéne hagyni a könyvtártervezést, 
mert ilyet nem tudunk. De visszatérve a 
kérdésre, kívülről azt gondolom, hogy egy 
elegáns épület lesz a maga kicsit furcsa, koc
kából visszabontott tömegével, és a simaságá
val. Nagyrészt üvegburkolatot kap, két oldalán 
Pedig olyan lesz, mint egy könyvborítónak a 
lágy külső része. Ezt egy kerámia bevonatos

üvegfelülettel érjük el, sejtelmes, csillogó 
felülettel, különböző minőségekben, mögötte 
tartószerkezettel, elég összetett mögöttes belső 
térrel. Nyitott, átlátható, az utca szintjén járva a 
földszinten a városi térhez hasonló, az utcákhoz 
kapcsolódó tér nyílik meg. Ez nagyon fontos az 
emberek közötti kapcsolatteremtés szempont
jából, egy találkozási pont: egy étterem és egy 
előadó, utóbbiban koncerteket, konferenciákat 
is lehet tartani. Lesz egy másik része ennek az 
épületnek, ahol a könyvek vannak, ahol a 
könyvekkel találkozunk. Ez az erősen befelé for
duló világ a „kaptár”, és a körülötte lévő terek. 
A két világot a kaptár függőleges tengelye köti 
össze a differenciált belső terekből álló épület
ben. Lesz egy legfelső szintje, ahol egy másfaj
ta nyitottság jelenik meg, ahova a zenei részleg 
és a gyerekkönyvtár kerül. Ez lehet a felhőtlen 
öröm és felszabadultság tere, ahol a gyerekek 
kevésbé feszélyezetten viselkedhetnek, nem 
úgy, mint a nagyolvasóban, ahol csöndben kell 
lenni. Ez a tetőterasszal, tetőkerttel, a kék 
éggel, a napsütéssel, a fénnyel közvetlen 
összeköttetésben álló szint. Szépen keretezi 
a felfelé egyre nagyobb elmélyültséget sugalló 
térsort.

SzL: Engem személyesen foglalkoztat, hogy 
van egy markáns különbség a 10 -15  évvel 
ezelőtti Balázs Mihály-házak, a Magyar Szentek 
Temploma, a kazincbarcikai vagy fehérgyarmati 
templomok, illetve a nyíregyházi vagy pesti 
egyetemi épületeid, vagy épp e között a 
könyvtár között.

— Igen, ez egy folyamat, amiben vannak 
vissza-visszatérő pillanatok. Az ember maga is 
változik, a világ is, a környezet is más, és a 
feladatok is, és ebből más eredmény születik. 
Például a pécsi könyvtárnál engem nagyon 
izgat az, hogy kívülről tudjon elegáns lenni
a ház, belülről pedig inkább érzelmes. 
Foglalkoztat, hogy az érzelmesség, ami talán 
jobban benne van a fiatalabb kori munkáimban, 
miként hozható vissza a Pázmány egyetemi 
épülete után, amely sokkal inkább feszes, 
tiszta, racionális ház — ami a környezetével 
magyarázható. Az ember addig feszíti a húrt, 
amíg lehet, és úgy éreztem a Pázmány után, 
hogy ezt a húrt már nem lehet tovább feszíteni. 
Lehet, hogy a pécsi könyvtárnál ez az egész 
„kaptár”-dolog ezért jött vissza, miközben kívül
ről megőrzi a feszességét és tisztaságát a ház, 
és a belső térszervezésében is, de van egy 
elem, ami érzelmes, ami visszatér a korábbi 
időszakokból, legalábbis én úgy látom.

SzL: Mennyire fontos számodra, hogy mi 
történik a világ építészetében, mint viszonyítási 
pontok vagy referenciák?

— Az ember el van foglalva Toyo lto-val, 
Zumthorral, Sizával, én őket nagyon kedvelem, 
és nagyon szeretem a házaikat nézegetni, és 
van egy másik itteni véglet, például egy vidéki 
templomterv, amelyet épp véleményezésre kap
tam, olyan mintha egy barokk templom lenne, 
csak éppen a barokk arányai, szelleme, logiká
ja, mindene hiányzik belőle. E között a két szél
sőség között borzasztó nehéz az embernek 
helyesen pozícionálnia magát. Persze az a 
gazdasági környezet, kulturális élet, ami 
Magyarországon létezik, az ki tud termelni 
magából nagyon jó házakat is, sok jó ház épül. 
Biztos fel tudnék sorolni két tucat házat, ame
lyek minőségi értelemben megállnák a helyüket 
a Croquis-ban Toyo lto háza mellett.

KZs: Az effajta szellemi közegre szerettem 
volna rákérdezni az elején... Említetted Álvaro

Görögkatolikus templom, Fehérgyarmat, 1999 
(Somogyi-Soma Katalinnal)

Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2003

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs 
Technológiai Kar, Budapest, 2004 
(Tarnóczky Tamással és Somogyi-Soma Katalinnal) 
Fotó: Bujnovszky Tamás

Siza portugál építészt. Azt vettem észre, hogy 
saját hazájában az emberek az utcán sokszor 
tudják, hogy ki ő, mintha lenne egy ter
mészetes tájékozottságuk és nyitottságuk a 
kortárs építészetet illetően. Magyarországon ez 
finoman szólva még alakulgat...

— Nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. 
Úgy látom, mi érzékenyebbek vagyunk a zenére 
és az irodalomra, mint a vizuális kultúrára.
Talán abban is van valami igazság, hogy 
a kortárs építészet az indokoltnál nagyobb 
hangsúlyt fektet az esztétikára, és túlbecsüli 
önértékeit. A szép ház önmagában még nem 
biztos hogy jó is, hogy kellően okos, mérték
tartó, viselkedésében arányos. Inkább ilyen 
fogalmakat kéne újragondolni és a köztudatban 
meghonosítani, mert ez az, ami manapság 
alapvetően hiányzik.
És nem csupán építészetünkből. ■

2008/2 echo 9



Köztércsinálás és
A címben szereplő két folyamatnak látszólag semmi köze egymáshoz. A valóságban 
azonban van. Pécs az EKF keretében köztereinek újjáélesztésén dolgozik, és ezen be
avatkozások egy részének helyszíne az a belváros, amelynek elsorvasztása ugyanazon 
döntéshozók más döntéseinek következménye. Egyazon térben és időszakban egymást 
kioltó törekvések fejtik ki hatásukat.

Köztérszemlélet

A közterek újjáélesztése — mint kulcsprojekt — 
a civilek által megírt győztes EKF pályázat egyik 
fontos, talán legfontosabb beruházás eleme.
Az érdekek itt különös konstellációban találkoz
nak: a kulcsprojektek közül a köztéri 
fejlesztéseknek lehet a legnagyobb hatásuk, 
közérzet és politika terén egyaránt. Rövid távon 
bizonyosan. Hosszú távon azonban éppúgy vál
hatnak teherré, mint a megfelelő koncepció és 
alkalmas szervezetek felállítása nélkül a város 
szükségleteit meghaladó épületek. Az épületek 
esetében a politika már tudja, hogy a házakat 
hasznosítani tudó szervezeteket, intézményeket 
nem akar és már nem is igen tud felállítani, 
mint ahogyan a keresteti oldalon a házakat 
kihasználó, a jelenleginél lényegesen nagyobb 
igényt sem képes generálni. Ezért olykor a 
beruházásokat veszélyeztető helyzetek állnak 
elő1, melyekre a megoldás nyilván nem a 
funkcionális programok csökkentése volna, vagy 
a beruházások törlése, hanem olyan épületek 
létrehozása, amik mögött önjáró, szakmailag 
a házak nyújtotta infrastruktúrát a nemzetközi 
térben is értékesíteni képes, professzionális 
intézmények állnak. A közterek esete e téren 
lényegesen egyszerűbbnek tűnik, de itt is igaz, 
hogy az átadás sikerei után a városnak szembe 
kell majd néznie a fenntartás, a gyors avulás 
nehézségeivel. A legfőbb ok ugyanaz, a koncep
ció és a szakértelem hiánya, mely alapjaiban 
hibás szemlélettel párosul: a politika a közterek 
újjáélesztését is célnak tekinti, nem pedig 
eszköznek, noha valójában ezek is eszközök 
volnának az EKF jelentette nagy tanulási folya
matban. A döntéshozók évek múlva majd — 
az átadás sikerei és az avulás kudarcai után —

a tervezőkre és a szakmákra fognak mutogatni, 
pedig most is tudható, hogy azok a megfelelő 
koncepció hiányában kiírt tervpályázatok 
keretében nem lehetnek képesek megfelelő 
válaszokat adni. Azért nem adhatnak, mert 
a fenntarthatóság, a felértékelődés garanciáira 
a pályázati kiírások semmilyen koncepciót nem 
dolgoztak ki, támpontokat nem szolgáltattak, 
nem volt hát a pályázóknak mibe belehelyez
kedni, illetve mit kiszolgálni. A tervpályázatok 
csupán válaszokat adhatnak igényekre, az 
igényeket felmérni és megfogalmazni nem lehet
nek képesek. A kiírásokat ennek fényében kri
tizáló észrevételeket és módosítási javaslatokat 
a kiíró folyamatosan elhárította, és végül a 
kiíráson túlmutató pályaművek lényeges tartal
mi elemeire még csak nem is reagált. Pedig 
erre két alkalma is lehetett volna eddig: először 
az úgynevezett észak-déli tengely ötletpályáza
tának eredményét követően, másodszor a 
Tettye köztereinek újjáélesztése tervpályáza
tában, illetve annak eredményhirdetése után. 
Konkrétumok helyett azonban tekintsünk most 
a folyamatra!

Az előkészítés során egy szakemberekből 
álló köztéri munkacsoport alakult Szokotai Zsolt 
és jómagam vezetésével, amelyben a leg
fontosabb célkitűzéseket és az azok eléréséhez 
szükséges továbblépési irányokat jelöltük ki. 
Mindez egy általam készített háttértanulmány
nak nevezett dokumentumban került rögzítésre, 
és nagyobb nyilvánosságot a 2006 januári 
szakmai konferencián kapott. A város győztes 
pályázata a fejlesztések terén alapvetően ezen 
háttéranyagra épült. Az eredeti elképzelések 
szerint a projekt lényege két elv mentén foglal
ható össze. Az egyiknek a hálózat-elv, a másik
nak a forgatókönyv-elv elnevezést adtuk.

A hálózat-elv lényege az, hogy a város 
szövetében hálózati csomópontokat jelöltünk ki. 
A csomópontokban a megfelelő és reális be
avatkozások következtében a hálózat köztes 
szövete olyan erőtérbe kerül, amely felhívja 
a szövetben rejlő potenciálokat, motiválja a 
magántőkét, keretek között tartva, de érvényre 
engedi jutni a magánérdekeket. A csomópontok 
hatásai nyomán a hálózatban élő emberek 
számára értelmezhetővé válik a saját 
környezetük fejlesztése, és hihetővé szerepük 
jelentősége, a befektetett pénz és munka 
értelme. Végső soron ez egyfajta bizalmi tőke 
építésként értelmezhető, mely külföldi tanul
mányok alapján hatékony motorizációként 
működik. Azt természetesen az EKF pályázatban 
nem állítottuk, hogy a közterek esetében ezen 
csomóponti beavatkozások utcák és terek 
fizikai felújításait jelentenék minden esetben. 
Nyilvánvaló, hogy a szükséges számú 
csomópont „felújítása” nem finanszírozható, 
erre elegendő forrás nem teremthető elő. Ezzel 
szemben a beavatkozások műfaja széles skálán 
mozoghat, így például lehet az egy terület 
átfunkcionálása, közlekedési átszervezése, pub- 
lic-art (művészeti) megnyilvánulás, köztéri jel
rendszer megteremtése, hangsúlyos épített ele
mek kiemelése, közösségépítés, elem szintű 
minta beavatkozás, interaktív köztéri kommu
nikáció kiépítése, de természetesen tehet 
felületek, zöldfelületek, utcabútorok megújítása 
is.

A hálózat csomópontjaiba elgondolt be
avatkozások még viszonylag jól tervezhetők, 
azonban a csomópontok közötti szövet történé
sei jórészt tervezhetetlenek. Másfelől arra is fel 
kell készülni, hogy a mégoly tervezett 
csomóponti beavatkozások menetében is lehet
nek nehézségek, vagy merülhetnek fel új ele
mek, kerülhetnek felszínre addig nem érzékel
hető potenciátok, amelyeket a folyamatba be
csatornázni érdemes és kell. A forgatókönyv-elv 
erre a helyzetre kívánt egy cselekvési tervvel, 
amolyan stratégiával szolgálni. Fel kellett volna 
térképezni a potenciálokat, kidolgozni aktivi
zálásuk módszereit, meghatározni a cselekvések
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belváros-sorvasztás
irányát, és felállítani azt a koncepciót és 
stratégiát, melyben a nem várt elemek megje
lenhetnek, és hasznosulhatnak. Mindehhez 
szükség lett volna egy olyan módszertannak 
a kidolgozására, amely a meghatározott for
gatókönyvet állandóan megújítani képes 
anélkül, hogy az eredeti szándékok elvesznének 
a változásokban. És ami a legfontosabb: az ele
mek egy jól meghatározott rendszerbe, értelmes 
koncepcióba kellene ágyazódjanak, hogy 
önmagukon túlmutassanak, és egyes jellemzőik 
értelmet nyerjenek — együtt többek legyenek 
önnönmaguk összegénél.

Evidenciának tekintettük, hogy a közterek 
újjáélesztése elnevezésű projekt megvalósításá
nak a szemléletváltás előfeltétele. Az ok egy
szerű: a jelenlegi köztereinkkel való elégtelen 
viszonyunkért nem csupán a burkolatok lerom
lott állapota okolható. Látni való, hogy a 
40-50 éves paradigmák szerint épült, átépült 
köztereink jelentős része felett eljárt az idő, 
építéskori idilli használatuk ma már illúzió, 
miközben új típusú igényeinket kielégítő 
köztereknek híján vagyunk. A történelmi 
köztereink egy része elveszítette eredete okait, 
elfajzott, újra értelmezése pedig elmaradt. 
Később említek erre példát is, most azonban 
maradjunk a szemléletváltás kérdésénél! 
Nyilvánvaló, hogy a jelen törvényszerűségeinek 
felismerése hiányában felújítandó terek pon
tosan úgy fognak elavulni, mint elődeik. A siker 
csak átmeneti lehet, a gyors leértékelődés elke
rülhetetlen. A csak felületeikben, küllemükben, 
de lényegükben nem megújított terek az ország 
jelen lelkiállapotában a rombolás céltábláivá 
válhatnak — hogy látványos példának csak a 
sétatéri átépítést említsem, ahol a vandalizmus 
naponta mutat fel újabb „hőstetteket”, és a 
pécsiek is nehezen fogadják el az eredményt.
A pécsi EKF pályázat eredeti szellemisége 
leginkább a közterek újjáélesztésében 
mutatkozhatott volna meg. Abban ugyanis, 
hogy a város testében a közösség színtereinek 
átalakítása a közösség valós, intelligens, és 
magát a közösséget is alakító módon való 
bevonásával valósul meg. Ezzel nyer értelmet

a fenti állítás, hogy a közterek újjélesztése nem 
cél, hanem eszköz — a közösség alakításának 
egy eszköze. A koncepció szépsége, hogy a cél 
elérése ugyanakkor visszahat az eszközre is, 
azaz a terek hosszú távú minőségére.

Eredményes köztérfejlesztést ma nem lehet 
úgy véghez vinni, hogy a valós igényeket nem 
mérjük fel, és ahhoz nem keressük az érdemi 
kapcsolatot azokkal, akik majd a közteret bir
tokba veszik. Ezzel szemben azon csoportok, 
akik részt vehettek a tér történéseinek 
alakításában, az újjászületett teret saját sike
rüknek élhetik meg. A gyors avulásnak ez a 
leghatékonyabb ellenszere. Az eddigi pécsi 
köztérprojektek esetében a tényleges igények 
felmérését az adott területre fél napra kitelepült 
standokkal, azokon tucatnyi járókelőnek feltett 
primitív és szakszerűtlen kérdésekkel, valamint 
a tervpályázatok kifüggesztésével tudták le, ami 
cinikus és dilettáns értelmezése a közösségek 
bevonásának. Különösen szembetűnő ez, ha 
a kérdésben kis jártasságra teszünk szert, és 
rácsodálkozunk arra, Európában milyen sikeres 
modelleket dolgoztak ki a közterek 
újjáélesztése érdekében.

Eredményes köztérfejlesztést ma már úgy 
sem lehet megvalósítani, hogy nem tájékozó
dunk a világ e téren szerzett tapasztalatairól, és 
nem végezzük el a helyi sajátosságok 
elemzését. A nemzetközi tapasztalatok igazolják 
azt a feltevést, miszerint a fenntartható 
közterek létrehozásához több kell a pusztán 
építészeti, vagy tájépítészeti, kertészeti ter
vezésnél, és azok megépítésénél. Európában 
ma már komplex módon kezelik a megújítás 
problémáját: a beavatkozást az igények 
felmérése és elemzése előzi meg, a folyamatba 
bevonják a terület leendő használóit, és mindig, 
minden fázisban azokra a potenciálokra 
építenek, amelyek kihasználása megsokszorozza 
a hatékonyságot. Ezeken a helyeken ezért fel 
sem merül, hogy a köztérfejlesztés építészeti 
tervpályázatai egyedül volnának hivatottak 
meghatározni a történéseket. A „terepen” szinte 
minden szakaszban együtt dolgoznak szocioló
gusok, közösségfejlesztők, városfejlesztők,

környezetpszichológusok, közlekedési szakem
berek, építészek, tájépítészek, kertészek, 
képzőművészek, esetleg kommunikációs és 
marketing szakemberek.

A hivatkozott, és a pályázatírás során fel
használt háttértanulmány az épített környezetről 
valójában csak egy a civil szakmai produk
tumok közül, melyek a közterek újjáélesztését 
megalapozni, illetve helyes irányba terelni 
igyekeztek. A PTE Kommunikáció és 
Médiatudományi Tanszék által készített 
„A városi közterek és parkok rehabilitációja — 
Keretek, koncepciók, lehetőségek” című tanul
mány mindezek közül a legismertebb és 
»!egmaradandóbb«. Ezt még a jelenlegi 
menedzsmentközpont elődje rendelte meg az 
egy esztendeig működő tanácsadó testület, az 
ÉVARC tanácsára2. Emellett civilek a témát érin
tő, vagy azt a középpontba állító szakmai kon
ferenciákat, szimpóziumokat is rendeztek. A 
politika és a hivatali szint ezektől rendre távol
maradt, az olvasható dokumentumokat, tanul
mányokat pedig nem olvasta, illetve nem 
használta, s nem használja ma sem. 
Hasznosulásuk nem következhetett be. A rövid 
ideig működő építész igazgató elmulasztotta 
kiépíteni a kapcsolatot a szakmákkal, a 
civilekkel, s az addig elért eredményeiket nem 
hasznosította. Hozzáértő és alkalmas szakem
berekből álló, cselekvőképes struktúrákat sem 
az önkormányzat, sem a menedzsmentközpont 
nem hozott létre. A tervpályázatokat a 
menedzsmentközpont nem készíti elő az 
elvárható módon, s ezen alkalmatlan pályáza
tokat erőből bonyolítja le, majd a számára elfo
gadható elemeit — az általa ismert és érthető, 
de ma már elavult paradigmák szellemében — 
ugyanígy valósítja meg. Nem kell hát 
csodálkozni, ha Pécsett az EKF égisze alatt 
zajló köztér újjáélesztési program leginkább 
külcsínyként, burkolatépítésként és fásításként 
értékelhető, melyet majd a gyors avulás 
törvényszerűen követ.

A belvárost megölik, ugye?

A pécsi belvárosban fejlesztés és gettósodás 
együtt vannak jelen. Furcsa módon e két véglet 
között alig akad valami, az átépítés, felújítás, 
állagmegóvás szinte ismeretlenek. A fejlesztések 
között meg kell említsük a közelmúltból a 
hányatott sorsú Jókai teret, a Sétateret a Cella 
Septichora Látogató Központtal, a Belvárosi 
plébánia liftező harangtornyát és néhány társas
házat, melyek a városban a lakóparkok városias 
keretbe zárt műfaját honosították meg. A leg
nagyobb fejlesztés persze az Árkád üzlet- 
központ a Rákóczi út déli oldalán. Ez egyben

A képek illusztrációk, európai városokból 
Fotók: S 73
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a „gettósodás” egyik legfőbb oka is. A helyzet 
persze ennél árnyaltabb — vegyünk szemügyre 
néhány könnyen belátható okot!

Pécs belvárosának szerkezete egyedi saját
ságokat mutat. Mindenekelőtt meghatározza 
a nagy kiterjedése, és a jellemes domborzatú 
fekvése. Ezen túl a fallal határolt történelmi 
városmagot két tengely osztja négy részre, met
széspontjukban a Széchenyi térrel. A kelet-nyu
gati tengely a Király utca és a Ferencesek utcá
ja, míg észak-déli tengelye a Hunyadi út és az 
Irgalmasok utcája. Az északi ágat kivéve ezen 
tengelyek fűzik fel a városi szövetnek itt a föld
szintjét adó kereskedelmet, a metszéspontban 
koncentrálódik a városi közintézmények több
sége, de egyesek a tengelyek mentén szét
szóródnak. Az egyházi központ megközelítőleg 
az északnyugati területet fedi le, a többi 
területen a szövetet jellemzően lakóházak 
adják. A tengelyeket alkotó utcák viszonya 
a szövethez képest kirakatszerű. Miközben 
a tengelyek hátterében húzódik meg a házak 
nagy része, a városi élet és a vele járó imázs 
a tengelyeken koncentrálódik. Érthető hát, hogy 
a kereskedés törvényszerűen a tengelyek, 
teresedések földszintjén alakult ki, s ez a tar
talom a város milyenségének egyik 
meghatározója lett.

A városba koncepció nélkül és zabolázat- 
lanul beengedett kereskedelmi központok a 
belvárosi kereskedelmet kezdték ki, és ezzel 
kiszívták a belvárosból az életerőt. A belváros 
‘kirakata’ kiürült, ócska üzletek adják egymás
nak a koszlott tereket, és ez leértékelte az 
utcákat is. Az üzletnek épült földszintek nem 
tudnak mássá átlényegülni, sorsuk történelmileg 
determinált, a város képét meghatározó, attól 
el nem választható. Ha tehát az üzletek 
megszűnnek, úgy megszűnik az eredeti jelleg is. 
Vagyis: a belváros látja kárát, ha a 
kereskedelme elsorvad. Az Árkád ebben a folya
matban bír különös jelentőséggel. Az üzlet- 
központ azért is érvágásként értékelhető, mert 
a belváros egyetlen terjeszkedési, fejlődési 
lehetőségét használta el, egy a belvárost 
gyengítő funkció megvalósítására. Valamint 
azért is, mert trójai húzással belső tereibe 
éppen a városias hangulatot csempészte be, és 
ezzel a belvárosi gyalogosutcák konkurenciáját 
teremtette meg.

Időrendben előbb kellene azonban 
említenünk, hogy a belvárosi bérlakások előző 
rendszerből örökölt bérlő összetétele, illetve 
maga a bérlemény jellegű ingatlanhasznosítások 
is komoly gátjai a terület megújulásának.
A leromlott állagú épületek között pedig a 
közterek is leértékelődnek — de ennek részben

a fordítottja is igaz, azaz a leromlott állapotú 
köztéri viszonyok nem ösztönzik az épületál
lomány megújítását. A megújítás új társasházak 
építésében mutatkozik, ezek azonban az ingat
lanspekuláció termékei, és jelenleg mono
funkcionális, csak lakó funkciójú épületek.
Ebben az értelemben — mármint az egy 
kizárólagos funkciótartalom tekintetében — 
tulajdonképpen a bevásárlóközpontok párjai, 
s mindketten úgynevezett „nemhely”-eknek 
tekinthetők. Az egy azonos funkció tartalom 
mindkét esetben ugyanoda vezet el: az 
összetettség, a működőképes városi szövet 
felszámolásához. Valójában olyan ez, mint a 
diverzitás3 csökkenése egy terület növény
világában: a fajok közötti megbolygatott egyen
súly nehezen visszafordítható és általában lánc
reakciókat generál. Épített környezetünkben 
annak ellenére történik mindez, hogy a 
közelmúlt bőven szolgáltatott tanulságot. Elég 
csak a kertvárosi lakótelepet említenünk, ahol 
a közösségi funkciók hiányának köszönhetően 
lakó — alvó — rezervátum jött létre. A belváros 
esetében azonban ez nem várostervezési 
kérdés, mint a Kertváros esetében volt, hanem 
a tőke keresi az egyszerű és gyors megtérülés 
lehetőségeit, és azt a lakásépítésben és 
-eladásban találja meg. A jelenlegi szabályozók 
alapján és az ösztönzések hiányában pedig ezt 
meg is teheti.

Tegyük hozzá azt is, hogy ma Magyar- 
országon műemlékileg, vagy akár csak helyileg 
védett épületet birtokolni sorscsapás számba 
megy. Az épületek védettsége csak 
kötelezettségekkel és fajlagosan magas karban
tartási, vagy akár átépítési költségekkel jár 
együtt. Míg a piac ezt súlyosan bünteti, emel
lett az épület által képviselt kulturális értéket 
nem méltányolja. Ennek következtében míg 
Európa egyes országaiban a műemlékek értéke 
a többi épületénél magasabb, addig nálunk 
jelentősen alacsonyabb. A város EKF pályázatá
nak készítésekor komoly reményeket fűztünk 
ahhoz, hogy a város védett épületeinek 
felújítása és felértékelése érdekében szülessen 
meg egy országos jelentőségű és érdekeltségű, 
de helyi „műemléki”'' stratégia. A már hivatko
zott, az épített környezetről szóló háttéranyag 
ezzel kapcsolatban is tartalmaz egy fejezetet.
Az idő rövidsége, és a partnerek hiánya miatt 
azonban ezen célok a közterek újjáélesztésének 
fejezetébe íródtak bele, majd a döntéshozók 
figyelmét elkerülve felejtődtek el. Arra szeret
tünk volna az elmaradt továbbgondolás során 
modelleket felállítani, hogy milyen ösztönzéssel 
lehetne elérni a védett épületek minőségi 
felújítását és felértékelődését. Ma ilyen straté
gia megszületése Pécsett nem remélhető.

A város közterei épp olyanok, mint bármely 
ember teremtette környezet, vagy tárgy: 
időnként felújításra, megújításra, cserére szorul
nak. Abban azonban talán egyediek, hogy az 
alkalmasság érdekében történő változások mel
lett elvárjuk tőlük az állandóságot is. Úgy gon
doljuk, hogy az emblémaszerű, a város képét 
megjelenítő terek és utcák egyben az 
állandóság letéteményesei. Az arányok helyes 
megállapítása minden esetben egyedi, és 
alapvetően függ a tér szellemi és városszer
kezeti beágyazottságától. Példának okáért 
a Király utca jellegében ma is a belváros egyik 
fontos tengelye geometriai és történeti, mor
fológiai értelemben, funkcionálisan azonban 
e jelentőségét elveszítette. Múltbeli helyzetét 
annak köszönhette, hogy ezzel a tengellyel 
kapcsolódott a város a külvilághoz keleti irány
ban, majd erre terjeszkedett, és ezen helyzetek
ből adódóan a Búza tér — mint neve is őrzi — 
piacként funkcionált. A városszerkezet módo
sulásai és a piac megszüntetése következtében 
a Király utca elveszítette összekötő, azaz ten
gely jellegét. Mai állapotában a városközpont
ból induló, és a távolsággal eljelentéktelenedő 
egyirányú „hajtás”-ként működik, egyfajta ki- 
és átvezetésként a perifériára, minőségi 
értelemben is. A döntéshozók elégedettek azzal 
az egyébként kedvező történéssel, hogy a Király 
utca ‘eleje’ megtelt vendéglátóhelyekkel, és 
ezzel együtt élettel. Ez azonban érdemben nem 
terjed, és nem is képes továbbterjedni. Az utca 
felélesztése csak komoly elemzések alapján 
meghatározott és komplex beavatkozásokkal 
volna elképzelhető. Nyilvánvaló, hogy az új EKF 
beruházások ezt valamelyest befolyásolni 
fogják. Mégis hiba hinni abban, hogy ez 
önmagában képes lehet a kérdést megoldani. 
Bizonyos értelemben hasonló folyamatok a 
Széchenyi teret is érintik. A belváros 
megújítására és ennek súlypontjaként a 
Széchenyi térre a város tervpályázatot írt ki, 
mely jelenleg zajlik. Ezért ennek a térnek a 
problémáira itt nem szeretnék kitérni, de e 
feladat kapcsán beszélni érdemes egy másik 
problémáról: a közlekedésről.

Tény, hogy a városi közterekre az első 
igazán nagy csapást az elmúlt két-három 
évtized motorizációs folyamatai mérték. Az 
autók kiszorították az embereket a terekről, és 
a motorizáció elvárásainkat is módosította a 
város szövetével szemben. Véleményem szerint 
azonban a gépjárműforgalom kitiltása, vagy 
mohó megsarcolása önmagában legalább annyi 
veszélyt rejt magában, mint amennyi hasznot. 
Pécs rossz úton jár. A központ autóval való 
megközelítésének ellehetetlenítése ki fogja ter
melni a választ: a tönkretett kereskedelem után
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a szolgáltatások is elhagyhatják a belvárost. A 
magánrendelők, ügyvédi irodák, építészirodák 
majd más helyeken vetik meg a lábukat. Csak 
idő kérdése, hogy vállalkozók felismerjék a 
létező igényt, és irodaházaikat megközelít- 
hetőbb, élhetőbb városrészekben építsék fel.
Ez lesz a pécsi belváros számára a második 
csapás. Ha megvalósulna a politika időnként 
kinyilatkoztatott szándéka a közigazgatás 
kitelepítéséről a magasházba, nos akkor a 
belváros már nem is volna több üres skanzen
nél, annak minden velejárójával együtt. 
Visszautalva a Széchenyi téri tervpályázatra: 
a ma is elszigetelt tér megközelítése, elérése 
a forgalomtechnikai elképzelések szerint tovább 
romlik majd. El kellene dönteni, hogy milyen 
folyamatokat szeretnénk elősegíteni a dönté
seinkkel, és ehhez minden esetben nagyobb 
környezetében vizsgálva volna szükséges a 
terveket az adott helyre elkészíteni. A csak az 
adott helyen való tiltás — mint egyetlen ter
vezési eszköz— végzetes következményekkel 
járhat. Egyes tanulmányok már harminc éve 
kinyilvánították: a motorizációt nem elnyomni 
kell, hanem kidolgozni az együttélés feltétel- 
rendszereit.

Ebben az összefüggésben azt is meg kell 
említeni, Pécs belvárosának nem kis terhe, 
hogy a nagy kiterjedése ellenére keretein belül 
nincs érdemi tömegközlekedés.
Meggyőződésem, hogy a Kórház tér és a Búza 
tér — vagy akár az EKF új beruházásai — 
között közlekedő kis gumikerekű villamos, vagy 
akkumlátoros kisbusz lényegesen kihasználtab- 
bá tenné a területet. Teljesen hiábavaló elvárni 
az emberektől, hogy autóikat tegyék le a 
belváros peremén és használják így a belváros 
teljes szövetét, ha nincsenek meg ennek 
feltételei — sem a parkolók, sem pedig a 
belváros keretein belül a kényelmes közlekedés 
lehetősége.

A fentiekből egy megállapítás bizonyosan 
tehető: a városi szövet minősége sok tényező 
okozata, és értetlenül beavatkozni, vagy 
értetlenül tétlenkedni rendkívül kockázatos.

Mi itt a tét?

Az EKF köztérprojektjének sikere a közérzeten 
lesz mérhető és a legfontosabb eredmény a 
bizalmi tőke növekedése lehet. A dolgok jelen 
állása szerint azonban hosszabb távon a bizal
mi tőke csökkenésére lehet számítani. Ez az 
egyszerűbb és átláthatóbb része a folyamatnak. 
Természetesen e téren is elengedhetetlen a 
sikerhez a paradigmaváltás. A paradigmaváltás
nak azonban más tétje is van.

Ahogyan az unió ma már a kötöttpályás, 
környezetkímélő közlekedést támogatja a köz- 
útak fejlesztésével szemben, úgy várható, hogy 
néhány éven belül az építési célú támogatások 
jelentős része az épületekkel szemben a 
közterekre lesz fordítható. Európa nyugati 
felében a közterek újjáélesztése, építése már jó 
tíz éve a beruházások jelentős részét teszi ki. 
Várható, hogy ez a dömping a támogatások 
hatására és az Unió által képviselt elvek 
következtében néhány éven belül hozzánk is 
begyűrűzik majd. Ekkorra Pécs lesz az egyetlen 
hazai város, amely nem kap majd ezekből a for
rásokból, mivel az EKF keretében korábban 
ilyen célra komoly összegekhez jutott. Míg 
körülöttünk ekkor már mindenki megérti a para
digmaváltás lényegét és fontosságát, addig 
Pécs a jelen, elavult paradigmák szerinti, most 
születő köztereinek rabságában reked. Ez azt 
jelenti, hogy 10-15 év múlva Pécs rendelkezik 
majd a legelavultabb szellemiségű közterekkel, 
melyek fizikai avulása is a leggyorsabb lesz — 
és források hiányában Pécsnek ezen nem lesz 
módja változtatni. Mindez a Tettyére kiírt köztér 
tervpályázat eredményhirdetésén a jelenlegi 
vezetés jelenlétében nyilvánosan elhangzott, 
annak beszámolója az interneten megjelent.
A tervpályázat győztes csapata egyébiránt a 
műleírásában igen figyelemreméltó ajánlásokat 
tett a köztérrel kapcsolatos stratégiával kapcso
latban. Erre vonatkozó ajánlásaik részben 
hiányt pótlóak. A mendzsment ennek ellenére 
ezen megfontolásokat nem bocsátja vitára, és 
nem alkalmazza. A szemléletváltás jelen
tőségére, és a jelenlegi szemlélet alkalmat
lanságára ugyanakkor több nyomtatott és inter
netes írás is felhívta már a figyelmet. És végül 
meg kell említeni azt is, hogy miközben Pécsett 
nincs fogadókészség a szakmai érvekre, addig 
Budapesten az utóbbi egy-két évben sűrűsöd
nek azok a projektek, amelyek az általam 
hiányolt szemlélet szerint indítanak, alapoznak 
meg köztérfejlesztéseket, és minden bizonnyal 
ezek első nagy sikerei néhány éven belül 
láthatóak is lesznek — kisebbek már vannak 
ma is. Pécsről érdekes lesz majd ezekre tekin
teni úgy, mint amiknek itt kellett és lehetett 
volna megvalósulniuk.

Hozzá kell tegyem: van a paradigmaváltás
sal egy probléma. Nevezetesen, hogy miként is 
lehetne megértetni és népszerűsíteni olyan 
paradigmákat, melyek a paradigmaváltással 
jönnének el? S hogyan lehet kritizálni a jelen 
paradigmákat egy jobb ígéretével, a paradigma- 
váltáson innen? Bizonyos mértékig ez felold
hatatlan ellentmondás. A válasz azonban mégis 
egyszerű, s a civilek ezt hajtogatták szüntelen: 
megfelelő irányítási szerkezetben megfelelő

szakembereket kell megbízni a feladat 
megoldásával. Sajnos a hozzáértés 
megítéléséhez, a jó szakember kiválasztásához 
éppen az ehhez jogosultsággal rendelkezőknek 
nincsen szak-értelme és bizalma sem. Ez tehát 
róka fogta csuka, csuka fogta róka.

Bár a Széchenyi tér jelenleg zajló tervpá
lyázatával kapcsolatban nem lehetünk biza
kodóak, reménykedve kell rátekintsünk. Annak 
lehetőségét hordozza ugyanis, hogy a kellően 
jelentős feladat komoly, provokatív válaszokat 
valószínűsít, s ezt komoly figyelem övezheti.5 
Hátha így a téren a látvány mellett szerephez 
juthat a használat is — napi értelemben és 
nem csak fesztiválnak nevezett cirkuszok for
májában. Hátha érvényre juthat az a „kreatív 
városinak nevezett fejlesztési szemlélet, mely 
felméri és használja azokat az igényeket és 
potenciálokat, amelyek nem a döntéshozókban 
és a „dizájnolókban” vannak, hanem magában 
a városban.

Csak remélni lehet, hogy a belváros 
fejlesztésére, alakítására is megszületik egyszer 
egy stratégia — nem mintha annak nem kellene 
már régen léteznie, és nem kellene összhang
ban lennie a most kezdődő köztér
fejlesztésekkel. Jó volna, ha a belváros nem 
szenvedne el újabb csapásokat, nem szigetel
nék el rossz forgalomszervezési döntések, kon
cepció nélküli parkolási, és forgalomcsillapítási 
szabályozások. Jó volna az is, ha a rendszerek 
nem ösztönöznének a szabályok figyelmen kívül 
hagyására, a kiskapuk nyitogatására, és nem 
válnának szeretett Robin Hoodokká azok, akik 
sportkocsikkal parkolnak mindennap 
mozgássérült kártyával a sétálóutcákban — 
hősként játszva ki az ostoba döntéseket. ■

1 Ilyen volt a Káptalan utcába részben megtervezett nagy 
kiállítótér törlése a kulcsprojektek közül, és beinteg
rálása abba a Zsolnay Kulturális Negyedbe, amelynek 
legnagyobb problémája éppen az érdemi tartalom 
hiánya.

2 A kezdeményező ötletgazda Bencze Zoltán volt. ÉVARC: 
Építészeti és Városarculati Tanácsadó Testület.

3 Itt: az adott területen az élővilág sokszínűsége, a fajok 
sokfélesége.

4 Tulajdonképpen értékvédelmi stratégiáról van szó, hiszen 
a műemlékvédelem törvénnyel szabályozott szakterület. 
Más kérdés, hogy a háttéranyag felvillantotta annak a 
lehetőségét, miszerint Pécsett az EKF okán, vagy ürü
gyén a műemlékvédelemben egy ösztönző jellegű modell 
kikísérletezésre nyílhatott volna mód, mely mind a város, 
mind pedig a műemlékvédelem számára különös jelen
tőséggel járhatott volna. Ezen túl a műemlékvédelem 
aktuális kérdéseinek, vitáinak színterévé válhatott volna 
a város, ami ugyancsak helyben és a tágabb szakmában 
is serkentő hatású projektté lett volna tehető.

5 Hozzá kell tegyük, hogy a pécsi EKF pályázatok iránt 
folyamatosan csökken a szakma érdeklődése, a 
sorozatos csalódások miatt.
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Ha elszakad a ruhám, megvarrom. Ha éhes 
vagyok, eszem. Ha valami nem jó úgy ahogy van, 
próbálok változtatni rajta. Szükségből vagy 
igényességből az ember tudatosan alakítja 
élethelyzetét. Miért fecsérelni rá a szót? Ez így 
természetes — gondolhatja Ön, kedves olvasó. 
Nos, vannak olyan dolgok, amelyek jó ideje vál
tozatlanok, és mégis, nehéz lenne azt mondani, 
hogy rendben lennének. Általános vizuális 
környezetünk állapota szerintünk ilyen jelenség: 
egymásba lógó, egymást méreteiben és intenzi
tásában is túllicitáló óriásplakátok, szponzorok 
lógóitól rogyadozó közérdeklődésre számot tartó 
kulturális információk ma a jellemzőek.

Ha Pécs fontosabb útvonalain végig
megyünk, egy olyan város tűnik elő, amelynek 
arcát egyre több helyen írja felül kereskedelmi 
szándék. Vizuális káosz tapasztalható, amely
ben 'már-már elvesznek, észrevétlenek marad
nak lényeges jelek, fontos üzenetek. A kialakult 
helyzet rendezetlensége okán fárasztó, de egy
ben veszélyes is lehet. Nemcsak arról van szó, 
hogy az állandó, tervezett környezet helyett egy 
esetleges és efemer világ dominálja a látványt, 
hogy a házak eltűnnek a rájuk kerülő agresszív 
felület alatt, de az sem lenne meglepő, ha 
a képi zajban megfáradt szem számára 
ingerküszöb alatt maradnának alapvető 
fontosságú közlések. Egy „Vigyázat, a tetőn 
dolgoznak” féle feliratot ugyanis ma egyáltalán 
nem biztos, hogy észreveszünk.

Persze ez a helyzetjellemzés nemcsak 
Pécsre igaz: példának majdnem bármelyik 
várost vehetnénk, a jelenség bizonyos értelem
ben általános. A világ ma már csak ilyen: a 
képi közlésének intenzitása ellen nincs mit 
tenni. (?) Civilizációnk része, hogy elszaporod
tak a vizuális közlések, ezeknek túlnyomó több
sége így vagy úgy eladást serkentő szándékkal 
jön létre. A jelenlegi erőviszonyokban, a mai 
gazdaságban mit tehetne az egyszeri ember, 
különösen egy olyan pénzszegény helyzetben, 
ahol egy lakóközösségnek vagy városnak kife
jezetten jól jön a hirdetésből származó bevétel?

Tény azonban az, hogy a fogyasztói világot 
régebb óta megélő országokban egyre több 
önkorlátozó változás lép életbe, és egyes 
városok tudatos döntések sorozatával próbál
nak meg létrehozni egy elviselhető rendet. 
Egészen poétikus példa, hogy egy holland

város vezetése próbaképpen 100 darab, 
boldogságot ábrázoló plakátot helyezett el 
hagyományosan kereskedelmi célokat kiszolgáló 
felületeken. Az emberek reakcióit nézték és 
pozitív képek pozitív hatását egyértelműen 
mérni tudták.

Az általános környezet állapotára egyre 
több művész és dizájner reagál. Matt Siber 
Chicagóban élő művész Untitled Project című 
képsorozata például egy olyan várost mutat 
meg, amelynek felszínéről lekerültek a feliratok 
és lógók, tehát a verbális informatív réteg. Az 
egyre gyarapodó, nemzetközivé dagadó projekt 
érdekessége, hogy a leretusált képek mellett a 
„hiányzó” szavakból, jelekből alternatív tipográ
fiai kompozíció jön létre. Látva az üzenetektől 
„megtisztított” várost, egészen plasztikussá 
válik, hogy milyen mértékben szólítanak meg 
minket amúgy teljesen érdektelen üzenetekkel.
A szövegmennyiségek láttán érdemes lenne 
egyszer elgondolkodni azon, hogy vajon van-e 
értelme az egésznek? Tényleg igazolható eladási 
mutatókkal mindez? Ebben a kérdésben egyre 
többen szkeptikusok.

A korlátozásra irányuló elképzelések egyik 
módja Franciaországban figyelhető meg: 
ott elszánt aktivisták munkájának következ
ményeként került a figyelem központjába a rek
lámfelületek intenzitása. Elsőként 2003-ban az 
Európai Szociális Fórum ideje alatt indult akció: 
300 önkéntes közreműködésével a párizsi 
metró plakátjait letakarták. A Stop Pub 
(Hirdetés Stop) csoport nem titkolt célkitűzése, 
hogy a politikai plakátokra vonatkozó 50x70 cm 
mérethatár a kereskedelmi célú reklámokra is 
vonatkozzon és hogy a mozgó és kivilágított 
reklámfelületek (city lightok) tűnjenek el 
véglegesen. Mindez Párizs érdekét szolgálná, 
az emberekét — hangzik el érvelésükben.

Szintén egyre gyakrabban tapasztalható, 
hogy a kereskedelmi kommunikáció felületein 
a neoliberális gazdaság vagy éppen valamilyen 
konkrét politikai lépés ellen irányuló (pl. iraki 
háború, nukleáris kísérletek) esetleg közérdekű, 
de üzleti érdekeket sértő kutatásokat, vagy 
híreket (klímakutatások, génkezelt élelmiszerek) 
támogató alternatív üzenetek jelennek meg. 
Ezekben az esetekben a megszokott képi 
nyelvtől távol, sokkoló vagy éppen nyugodtsá
ga, művészi igényessége, okossága okán 
kiemelkedő közlések jelennek meg. Gyakran

gerillaakciókban valósulnak meg ezek a 
protestálások. A szélsőséges helyzetekre 
reagáló szélsőséges csoportok helyett persze 
sokkal ésszerűbb és szimpatikusabb lenne, ha 
maga a közakarat korlátozná a vizuális zaj 
mértékét.

Ennek érdekében sokat tehetnek maguk a 
hirdetők és a hirdetést biztosító résztvevők is.
A plakáthelyek kiadásának engedélyezésével, 
a közállapotok módszeres felügyeletével az 
önkormányzatok is kiemelten fontos szerephez 
juthatnak. A rendezettség, az üzenetek 
fontosságára vonatkoztatható hierarchia 
betartása, avagy a városi közlés tudatos alkal
mazása ma természetes módon olyan feladat, 
amelyre egy város vezetése fokozottan figyel.

Szintén több helyen megfigyelhető, hogy a 
kulturális intézményektől eredő, vagy közhasznú 
közlések nyelvezetében nem a túlkiabálás 
gesztusa jelenik meg, hanem éppen visszafo
gottságukkal, csendesen megfogalmazott mon
dandójukkal kvázi kontrasztként vannak jelen. 
Egyik kedvenc példánk a londoni közlekedési 
vállalat bliccelés ellen indított kampánya. A 
vörös szín különböző árnyalatait felvonultató, 
azokat a bliccelésen kapott utas elpiruló 
arcához hasonító, beszédes névvel ellátott 
plakátok okosan, humorral, lényegre törően 
mondják el azt, hogy jegyet váltani márpedig 
kötelező, különben megbüntet az ellenőr.
A londoni közlekedési vállalat más plakátjai is 
arra engednek következtetni, hogy érdemes kifi
nomult módon megfogalmazott plakátokkal 
kommunikálni. Persze a London Underground 
vállalatnál nagy hagyománya van ennek a 
dizájn-tudatos szemléletnek: az első alagutak 
megfúrásával egyidős az az arculati felvetés, 
amely mind a mai napig érvényben van.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban 
a látványokat létrehozó tervezők is sokat tehet
nek annak érdekében, hogy javuljon a vizuális 
környezet minősége. Tervezés és etika kérdése 
egyre többször és egyre gyakrabban kerül elő. 
Kiáltványok és újságok, nemzetközi szimpózi
umok és kiállítások sora szól arról, hogy az 
éppen aktuális igények automatikus kiszol
gálása helyett egy sokkal hosszabb távra gon
doló, felelősségteljes magatartás a helyénvaló. 
Időről időre például felbukkan dizájn lapokban 
a First Thing First manifesztum, amelyet egy 
korábbi szövegre alapozva 2000-ben jelentettek
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meg ismét londoni grafikusok. (Mi 2001-ben 
a 2. közreadást írtuk alá). A kiáltványt sokan 
teljesen reklámellenesnek mondták, holott a 
szöveg nem valami ellen, hanem sokkal inkább 
valami érdekében érvel. Az aláírók pusztán arra 
hívták fel a grafikus társadalom figyelmét, hogy 
a kereskedelmi üzeneteken túl számos olyan 
terület van még (pl. szociális, egészségügyi, tár
sadalmi célú, közösségi stb.), ahol fontos lenne 
tervezőként dolgozni. A grafika nem szolgálhat 
kizárólag egy urat. Minden egyes alkotó szemé
lyes döntése, hogy a napi megélhetése mellett 
hogyan tud olyan feladatokban is részt venni, 
amely sokkal jobban szolgálja a köz érdekeit.

Összességében tehát elmondtató, hogy a 
jelenlegi hazai közállapot nem szükségszerű: 
az egyes embernek, csak úgy mint legkülön
bözőbb szerveződéseknek, fórumoknak és 
intézményeknek nagyon is sok lehetősége van 
arra, hogy az utcakép, de nem csak az utcakép 
mennyire lesz kulturált. A 6-os út mentén lévő 
képdömping (amelynek része egy multinacio
nális cég arculati pirosára festett egész ház), 
vagy a belvároshoz tartozó utcák látványa jó 
irányban is megváltozhat. Az új köztéri 
elképzelésekben erre az önmérsékletre is fontos 
lenne gondolni. Nem szabadna megvárni a 
vizuális káoszt, azt hogy a szükség követelje 
ki magának azt, amit az igényesség is 
megtehetne. ■



P O R T R É

Nemcsak korunk művészetének nagy kérdése, ha
nem az ember egyik legfontosabb problémája ma, 
hogy miképpen lehet ítéletet mondani bármiről, 
ha az értékre vonatkozó univerzális kijelentéseket 
nélkülözni kényszerülünk? Arra lennénk kárhoz
tatva, hogy csupán önbeteljesítő érzéki és tárgyi- 
as, vagy technikai töredékek katalogizálásával 
foglalkozzunk?A tudomány általánosítások, a mű
vészet érzéki konkrétumok nélkül nem ér hajítófát 
sem. De ahogy a tudomány nem lehet meg a vizs
gálat fárasztó részletei, az „elégséges alap” létre
hozásának apparátusa nélkül, úgy a művészet 
sem nélkülözheti azt az egyetemes képet, ítéletet, 
benyomást, ami az emberrel, helyzetével, állapo
tával és készségeivel kapcsolatban mindeddig 
megfogalmazódhatott. Amivel kapcsolatban he
lye van az emóciók fokozott igénybevételének. A 
művészet a „konkrét” titokzatos kapacitásainak 
emberi érzelmekben is megfürdetett feltárulkozá- 
sakint az emberi általános maga.

Magam még emlékszem rá, hogy egyetemista 
korában Gyenis Tiborral a legtájékozottabb, 
legjobb vizsgaeredményeket hozó, legjobb dol
gozatokat készítő hallgatóim közé tartozott. 
Diákok voltak, Balaton-parti portrézással, a 
helykeresés és önmeghatározás és jövőre 
készülés kínzó-felemelő döntéseivel. Lehet, 
hogy tévedek, de mintha egyikükhöz sem 
tapadna a művésznövendékek társas életéhez 
általában kötött extravaganciának semmilyen 
emléke. Németh Pál feladatmegoldó készségeit 
éppúgy nagyra tartottam, mint a műhely világá
hoz szorosan kötött szorgosságát és mások felé 
megnyilvánított kollegiális segítőkészségét.

Németh Pál szobrászművész munkáit körbe
járva megkerülhetetlen kényszerrel kezd a 
bevezetőben említett összefüggésekről filozofál
ni az ember. Nem lehetett az véletlen, hogy 
műtermében tett látogatásaim során olykor 
Roland Barthes argonautái jártak az eszemben, 
akik űrhajójukat a repülés közben bejárt „sem
miben” újítják meg folyton. Akik az indulás 
körülményeire éppúgy nem emlékeznek már, 
mint a „végcél” hol, és mibenlétére. De tudják: 
önfenntartó műveleteik meghatározott ter
jedelmű anyag és eszközpark tényével kell, 
hogy számoljanak. Ennyiben immanens módon 
egyszerre győznek meg a szakma mesterfogá
sainak elsajátítása, „a techné tisztelete” felől, 
s azokról a téri-plasztikai kérdésekről, amelyek

AKNAI TAMÁS

Németh Pál
az anyagból és tárgyból indulnak és mindunta
lan az anyaghoz, tárgyhoz térnek vissza.' 
Munkáiban marad a középméret, a se nem 
kicsi, se nem nagy középútja. Ennyiben ő sem 
fogalmazza látványosan újra a kortárs szob
rászat homályba került rendeltetésével össze
függő dilemmákat. Amelyeknek ellentmondásos 
voltáról úgy beszélhetünk a leginkább 
érthetően, ha meg tudjuk különböztetni az 
akadémiai rendszerrel elkötelezett, önmagába 
zárt művészeti hagyomány ápolásának prog
ramját a demisztifikáló és modern tudományos 
aspektusokat is érvényesítő kultúra teljesít
ményeitől. Amelyek képesek a nézőt statikus

helyzetéből kibillenteni, saját művészet és 
kultúrafogalmáról alkotott aspektusait termé
keny „zavarba” hozni, az érzékelés (hangzás -  
látás -  tapintás) szinesztéziásan kevert 
minőségeiből új olvasatokat nyerni. Gyorsan 
megérezzük: a „műélvezet” gyakorlatai a 
megszokottnál sokkal több követelmény tel
jesítésével válhatnak munkáival szemben állva 
teljessé.

Németh Pál mai alakjában különös 
képzettársításokat ébresztőén Don Quijote ret
rospektív színpadi és filmes figurája éppúgy 
felidéződik, mint az is, hogy milyennek gondol
tam egykor a bennem már alighanem meg-

A titok anatómiája, 
2006
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másíthatatlanul rögzült mindenkori fiatal 
művész képét, akinek elsődleges feladatát ma
gamban a kaland, a kockázat, határátlépések, 
konvenciók elleni harc, a forradalom meta
forikus megjelenítése, vádak provokatív megfo
galmazása és a kalandoroknak kijáró irgalom 
követeléseként jelöltem meg.

Németh Pál aktív szobrász. Szcenikus és 
tipográfus. Tanár. Szakmai szervezetet igazgató 
értelmiségi. Közéleti szereplő, ha úgy tetszik, 
miközben magányos kutató, a „titok” 
átvilágítására szegődött analitikus. Ha vissza
gondolok közel két évtizede elkezdett, egykor 
gyakoribb, ma szórványos beszélgetéseinkre, fel 
tudom idézni azt az eleganciát, amivel hárította, 
finomította és a maga számára alkalmazhatóvá 
tette az általam megfogalmazott poszt-struktu
ralista követelést, hogy a megszokott stabil
hierarchikus rendszereket változékonyabb, 
mozgékonyabb szobrászati állapotok megje
lenítésével váltsa fel. Az erő jele volt részéről 
a vonzódás a biológiai természetű változások 
képeihez, anyagaihoz és energiáihoz. Amit 
megérzett, és amit elárult mindebből, az nem 
volt kevesebb, mint annak a kifejezése, hogy 
tudja: hivatását a plasztikai művészetek teljes

átgondolásával lesz csak módja betölteni. Az 
egyre több „idegen” eszköz, művészeten kívüli 
jel, kép, technika, átvitel, tér, anyag használata 
a művészetekben is megengedetté, elvárhatóvá 
vált. Ennek megfelelően az volt a benyomásom, 
hogy munkáiban szinte sietteti megjelenni 
a földtani és meteorológiai folyamatokat, 
amelyekben valamilyen mérhetetlenül savas 
telítettségű nagy nyomás oxidálta már a bron
zot és az üveget, egymásba préselte már a 
betontalapzatot és valamennyi kulturális kon
venciónkat, beleértve önmagunkra irányuló 
lelkes és megvető pillantásainkat is. Mintha 
csak arra várt volna, hogy mindaz, amit szobor

nak mondtunk valaha is, elénk csak a véletlen- 
szerű halmazokra emlékeztető véletlenszerű hal
mazként kerülne, amit az egyetemes világ 
egyetlen lehetséges állapotának modelljeként 
valamely tőlünk független erő (amit egyebekben 
szívesen nevezünk művésznek) szándékoltan 
hozott létre.

Munkái nem erősítik meg a jó érzést, ami 
régi ismerősök és kiszámítható reakcióik 
feltűnésekor fogja el az embert. De nem is 
távolodnak el a szobrászat klasszikus technikái
nak és plasztikai eszményeinek közegétől 
annyira, hogy szemléjükkor a ma oly gyakran 
hangoztatott szobrászati paradigmaváltás jutna 
eszünkbe. Fontolva alakuló életműről van szó, 
mert Németh Pál ilyen. Megfontolt és 
kíméletlenül alapos. A finom összefüggések 
áttekintésében ez a peremfeltétel mindig 
érzékelhetővé válik. Egy-egy plasztikai probléma 
végigkövetéséhez több variációt hoz létre, 
lényegében talán ezek szervezik egységes ciklu
sokká a munkáit. A szoboretemek összeál
lításában bizonyos nyersesség, ugyanakkor 
magas minőségű fém- és üvegtechnika 
jellemzik. Ezek között ott vannak a Művészeti 
Kar kertjében 1998-ban felállított Reflexiók a

páternoszterre, a 2002-ben Csornán avatott 
köztéri szobor, az Időtánc.

A 2004-es Kultikus kör, a 2005-ös Vis a 
tergo, a 2006-os Titok anatómiája meggyőzően 
vetik fel a plasztikai integráció irányában 
szerveződő tartalmi és formai lehetőségeket, 
amelyekben minimálisan négy, egymással saját
ságos kapcsolatot kereső és találó fővonal 
ismerhető fel. Az egyik a mechanikus és 
organikus szerkezet egymásba hatolásának 
érzékeltetése. 1998-as Pókstratégiában élt evvel 
a megoldással. Munkáinak mintázott és öntött 
bronzfelületein, az így kialakított vázszerkeze
teken nem okoz nehézséget beazonosítani a

növényi ornamens és az antropomorf tagolás, 
valamint mechanikai szerkezetesztétika összeve- 
gyülését. Különös életerőt és komplexitást su
gall ez a kapcsolódás. A második jelentéssík az 
előbb idézett zabolátlan formafelfogással szem
ben jócskán tesz engedményt a harmonikus 
szimmetriának, a már-már címerszerűen 
áttekinthető emblémának és a pontos üteme
zésnek, ami a nyitottsággal és változatossággal 
szemben eredendően zárt plasztikai képletet 
eredményez. Ide tartozónak vélem az 1999-es 
Balance és A szabadság fokozatai II., valamint 
a 2002-es Főnix című szobrokat. A harmadik 
újszerű elem, illetve a felfogás egészére 
jellemző összetevő a mimetikus jelentés már- 
már irodalmias visszalopódzása a kompozíció
ba. Ennek következtében a különböző plasztikai 
„viselkedések” már nemcsak kizárólag anyagsze
rűségükben értelmezendők, hanem az emberi 
jelenlét esélyének foglalataként is. A Részlet az 
óriáskerékből című 1998-as munka, a Holdtartó 
és Évődés, az 1997-es Térdre kényszerítő tar
tozhatnak ehhez a műtípushoz. Negyedik jel
legzetes vonása a szobroknak az öntött üveg 
jelentőségének, önálló szobrászati mondani
valójának hangsúlyozása. A többnyire vitatott 
anyagkombináció, a bronz és üveg tulajdonsá
gainak elfogadását azonban éppen a Németh 
Pál által talán a színpadi munkákban általában 
megjelenő mimetikus „szerepek” siettetik. Az 
üveget minden esetben valamilyen fémszerkezet 
tartja, foglalja keretbe, minden esetben vala
mely titokzatos „cselekmény” főszereplőjeként.

A „hasonlítás” utalásai ellenére sincs 
Németh Pál munkáiban helye a historizálásnak, 
és fogalmi előítéletek alapján végzett forma
rendezésnek, noha értékelésénél komoly 
elméletigénnyel kell eljárnunk. Sokkal inkább 
a természetes tapasztalatnak, amiben a 
véletlen, valamint a véletlenhez való hozzáférés 
a szerves növekedés lényege. Hitem szerint ez 
az a terület, ahol Németh Pál a teljesítés bizo
dalmával kereste a feladatokat magának. 
Lebomló és felépülő, korábban volt formai és 
anyagi minőségből új életre kelő szerkezetek 
bontakoznak ki a kezei között. Szinte minden 
természetes folyamatra — legyen az biológiai, 
kémiai, vagy mechanikai jellegű — figyel, 
a maga módján válaszol rá. Az ozmotikus 
anyagáramlás éppen annyira érdekli, mint az 
ék, a hinta, a felvonó, az inga. Vagy az átlát
szóság és áthatolhatatlanság, a fénytörés, 
a fény vezethetősége, a kristályos zárványok 
világa. Nagy mennyiségű és egymástól 
polárosán eltérő vizuális minőségű anyagi 
eseményt sorakoztat fel általában az általa a 
„festői” szobrászat megfontolásai által 
használatba vett felületeken. Láthatóak szálak
ból összetömörülő anyagkonglomerátumok, 
amelyek mellett csaknem azonos optikai erővel 
hatnak az elmozdulás közben talányossá váló 
térbeli események, az apró formai interferenciák 
történetei. De éppen ennyire izgatja a jelsze
rűség, a plasztikai hatáskeltés erős és gyors 
módja, mint a klasszikus szoborcsinálási gya
korlat a viaszveszejtéses eljárásban. A kritika is 
észreveszi, hogy a szakma birtoklásának instru
mentális bizonyítékai ott vannak a szobrokban, 
de azt is, hogy az egyidejűleg érvényesített, 
egymáshoz szokatlanul rendelt anyaghasználat
tal, a rézzel, kővel, üveggel és indulati erőkkel 
egyben tartott kompozíciók dekoratív ékszer 
jelleget adnak a szabad plasztikának. Nem 
kételkedik afelől, hogy munkái nagy szakmai 
biztonsággal jöttek létre, de helyenként „túl- 
csináltnak” érzi azokat.2

A „Torony-kút” jelezte 1999-ben, hogy a 
térberendezés, a történésekkel kalkuláló tárgy
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körüli eseményvilág igényli majd a színházi 
körülmények között elindított plasztikai kife
jezés megjelenését. Mert nem volt szokványos 
tárgy a Németh Pál építette vörös sártorony- 
kút sem.1 2 3 A maréknyi, vörös téglapor 
sárgöbökből körkörösen felrakott, falazott 
torony „kút” voltáról valójában senkinek nem 
lehetett tudomása, sejtelme, hiszen két és fél 
méter magasságból senki sem kukkanthatott 
bele. Csupán a videokamera jóvoltából, amely 
a torony-kútból kiállítás terébe közvetítette a 
belső tér „mélységként” jellemzett látványát.
A „belsőnek külsővé változtatásáért”, vagy 
másképpen: a magasságnak mélységgé változ
tatásáért fizetett ár volt a képernyőn a 
tényleges plasztikai minőség eltűnése.
A háromdimenziós monumentum kiállítótérhez 
mért aránya, anyaga, a kialakítás technikája a 
történeti időhöz tapadó általános fészekrakási 
— hajléképítési ösztön felidézésére, majd 
meghatározására sarkallt. Az egy napig „élő” 
szobor a művészi alkotómunka védtelen, 
törékeny, gyorsan múló érvényességének 
jelképeként hatott.

Itt kell tehát számba venni azokat a szín
padi munkákat, amelyek — a kritikák szerint 
legalábbis — mindegyike elismerést keltett a 
szakmában.4 2004-ben készítette a Pécsi 
Nemzeti Színházba a Rudolf Hess tízparancsola
ta című darab díszlet és látványtervét, utána 
pedig a janus Egyetemi Színház számára sor
ban a Napos oldal, Tartuffe, A nagy Romulus, 
Elveszett levél díszlet és látványtervét.
Általában leleményes és szellemes díszleteket 
tervezett, amikben a „szegény színház” 
adottságait figyelembe véve a korhűség, 
cifraság és jelzésszerűség egyaránt érvényesült. 
A színházi emberek is „ötletes, funkcionális, 
hibátlan” munkáknak tartják őket.

Miközben e sorokat írom, Németh Pál 
Cagliariban (Szardínia) rajzot tanít. Amikor 
megjön, június végén, a Műszaki Kar 
építészhallgatóit viszi Sellyére egy alkotótábor
ba. Közben a Fondéria Egyesület tagjaival, 
tizenkét szobrászművésszel egy izgalmas, 
Amerigo Tót életműve előtt tisztelgő kompozí
ciót készít elő, amit először a római Magyar 
Akadémia kiállítótermében szeretnének bemu
tatni az év végén. Később Pécsett is. ■

Díszlet és látványterv: Elveszett levél QESZ)

1 Aknai Katalin: A techné vállalása... Echo, 2005. május.
2 Készman József: A művészet doktorai. DLA és 

Mesteriskola. Múzeum Galéria és Pécsi Galéria 1998. 
május 21. Echo, 1998. július

3 Aknai Tamás: Bent(kint)—kint(bent). Németh Pál szob
rászművész egynapos kiállítása a Közelítés Művészeti 
Galériában. 1999. október 19. Echo. 1999. december

4 Varga Enikő: Unom Michel Angelót (Janus Egyetemi 
Színház: Napos oldal), Echo, 2005. március; V. Gilbert 
Edit: Ez igen! Moliére: Tartuffe (Janus Egyetemi 
Színház), Echo, 2006. március; Zábrádi Mariann: 
Romulus és Pisti (Janus Egyetemi Színház) Echo, 2006. 
december.

Zártkert
Nagy Márta keramikusművész kiállítása
Pécs, Parti Galéria
2008. április 26 -  május 22.

Albertus Magnus 1260 körül az Örömkertről írt, 
amelynek előállításához a technológiát is 
megadta. A látás és a szaglás számára szolgáló 
helyszín a szépséget, a kellemességet és a jó 
illatokat, — amint ez a középkori szövegekből 
kitűnik — a paradicsomi állapot jellemzőit tartja 
a kert legfontosabb tulajdonságainak. Az 
érzékekkel felfogott valóság római típusú örök
ségének megőrzői a középkori kolostorok.
A fallal védett kolostorok belső kertjeiben 
gyümölcsöket, gyógynövényeket, zöldségféléket 
termesztettek. A kódexek ábrázolásaiban a fallal 
körülkerített kertekben, (hortus conclusus), 
a lugasok és gyeppadok szabadtéri szobákat 
alkottak. Az árkokkal körülvett gyógynövényes 
kert a reneszánsz kertek előfutára. A „Terza 
natura”, a harmadik természet megjelenítésével 
az emberivé tett „külső világ” egyik legérdeke
sebb megmutatkozása a reneszánsz és a 
manierizmus kertművészete. Az olasz rene
szánsz kert egy pillantással áttekinthető, 
kazettás beosztású és „szőnyegszerű” (Sacro 
Bosco, firenzei Villa Medici in Pratolino). 
Jellemzője a rend, a fegyelem, az arány és 
a tökéletes szimmetria.

A művészet nem túlzottan tömeges, de 
meggyőző természetjárói közül Nagy Márta 
kiemelkedik ragaszkodásával a táj, vizek, 
szigetek, kertek és gyümölcsök szám
bavételéhez. Azon élő dolgok és viszonylatok 
érdeklik még most is, amelyekben a természetét 
közvetlenül élő ember közvetlen mivoltában 
nem fedezhető fel. A „viszonylatokat” rögzítő 
alkotó mentalitása sokkal inkább. Tárgyak jön
nek létre, amelyek a természet részévé úgy 
lesznek, hogy értelmes és érzelmes üzeneteket 
is rájuk lehet bízni. Nem bonyolult, itt mégis 
művészettörténeti értékű előjátékokkal ékes 
művelet: az észlelés és személyes helyzet 
meghatározás érzéki szintjein — ha léteznek 
ezek — a tényleges fizikai kiterjedés attribútumai 
kínálkoznak elsőként magukra venni az észlelő 
és érzékelő gondjaiból mindannyit, amennyi 
csak bátorságos. (Serkentse kedvünket közben, 
hogy a debreceni Modem az év második 
felében hosszan tartó monstrét szervez az itt is 
felidézett „hortus conclusus” reprezentációjának 
áttekintése érdekében.) Nagy Márta megszólal, 
és szavára, a Parti Galéria kiállítására — látszat 
szerint — kulturális politikai súlyú folyamatok 
indulnak be. Időszerűsége ezek szerint 
feltétlenül volt a pécsi bemutatónak.

Minden jelképes értelmű itt, nincs mélység 
és magasság, festett szín és testetlen árnyék, 
arany és ezüst, ami dekoratív „beosztása” mel
lett ne sugallna valami önmagán túlmutató 
minőséget. Kiinduló tétel: a kerítés. A fal.
A falakon belül kiosztott funkciók újabb kis 
terei. És valami nagy közömbösség a falakon 
kívül eső térségekkel. Az utóbbi évek nagy 
műgonddal elindított átváltozási folyamatában

a szabadság felfogásának akár végpontjait is 
tetten érhetjük. Nagy Márta munkáit régtől 
figyelve a szemünk előtt öltött testet: kezdet
ben a mindent betöltő szabadság tökéletes tár- 
gyiságú, konkrét szépsége. A szabadság min
dent beborító és magába foglaló, mindenre 
érvényesnek látszó tétele a most látott tár
gyakkal valamelyest korlátozódik. Tepsi formájú 
negatív tömegekké válik, amiben visszavonulót 
fúj az egykor rohamokra is felkészült kedély. 
Minden megtestesül a falak és helyiségek 
negatív tereiben, ami a zárt, belsővé tett világ 
attribútuma lehet. És amint a reneszánsz kertek 
a meditáció legalkalmasabb színterei, így válnak 
Nagy Márta költői színezésű „tereptárgyai” a 
műalkotáshoz kötött egyik legfontosabb funkció 
beteljesítőivé. Olyan gondolatok megfogal
mazására hajlamosítanak, amiket nélkülük talán 
nem tennénk meg.

És mint ahogy az allegóriák a reneszánsz 
kertépítésben központi szerepet kaptak, úgy 
ruházza fel Nagy Márta is tárgyait a személyes 
(női) viszonylatok, észlelések, elszigetelődések 
és odaadások utalásrendszerével. Kertjei 
(kertépületei) olykor mértaniasak. Formáikat 
a kubusokká nyírt növények, bordűr ágyások 
alkotják. De itt vannak a növényi pompára, 
a habitusok izgága sokaságára komponált 
pittoresque kerti részletek is. A finom színekkel, 
ecsetvonásokkal jelzett, bravúrosan színezett 
hangulatok jelképes közege. E kertekben egy
szerre, egy időben van jelen az idővel szemben 
lázadó pátosz és a megbékélt csönd. Személyes 
üzenet és kollektív esély. ■
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Nagy Márta:
Az én kiskertem, 2008



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

A forma 
és a 
magány
Erdős János tusrajzai 2007-ből 
Pécsi Horvát Színház -  Galéria 
2008. május

„Én vagyok a bíró, a hóhér és a pap. Elítélem, 
felakasztom és el is temetem magam, ha kell...” 
— mondja egy XIX. századi népszínmű hőse, 
amikor kényszeres álláshalmozással jellemez
hető magányára, számkivetettségére kíván utal
ni. Erdős János már több mint száz kiállítást 
szervezett a Horvát Színház Csopor(t)-Horda 
Galériájában. Valójában a legcsekélyebb nyoma 
nélkül annak, hogy ezt a legtöbbször jóízű 
felfedezésekkel meglepő gyakorlatát a szakmai 
közvélemény különösebben megsüvegelte 
volna. Ezúttal sem érzeleg. Tudja, hogy het
venedik születésnapját annak kell tekintenie, 
ami. Erős pont az ember sorsában, aki, — ha 
még rendelkezik evvel a kiváltsággal — hajla
mos jelentőséget látni a korszakhatárnak tetsző 
életszakaszban is. Valójában azonban nem 
fontosabb, mint a többi időpont, amelyben 
sikerül valami korábban nem létezőt 
megteremteni.

A magárahagyatottság ténye azonban két
ségtelen. A művész életformájának gyakran 
lényegi kelléke a provokált magány. És mert 
érzékeny, összetett közeg a magány, a művész 
hajtóerejének egyik garanciális elemét, a mély 
önismeretet is megadhatja. Erdős nem küzd 
már egyoldalúságaival, babusgatja inkább 
korábbi fixádéit. Nem adja fel őket, de már 
játszik velük. Mosolyog rajtuk: ezúttal fekete 
képekkel. Hetvenéves mivoltát e kiállításon 
költészetében megújult, csöppnyi melankóliáját 
alig leplező sorozattal tette megfoghatóvá.
Olyan jó ez a sorozat, hogy szinte kimondjuk: 
ezt az esztendőt aligha fogja most már 
jellemzőbb, különb munkákkal észrevétetni.
Az Anna utcában kiválogatta, felrakta a galéria 
falaira ezeket a hetvenéves korában festett
rajzolt képeket. Összeállított magának a het
venedik születésnapra egy takaros kis füzetecs- 
két is a legszebb bemutatott munkák 
fényképével. Leírja benne korábbi és jelenlegi 
munkáinak lényegi adatait. Örül az önmegem
lékezés csöppnyi nyomdai monumentumának. 
Ezt is ő csinálta. Ül a pamtagon és nézi a 
tusrajzokat.

Mindig is erőssége volt a proporció, a játék 
az arányokkal. Az arányok csoportos viszonyait 
feszegető kísérlet. Annak a fürkészése, hogy hol 
a határ a hagyományos és megnyugtató rend, 
valamint a fenyegetettség érzeteit keltő zavar 
között, hogy mennyire lehetséges egy felületen 
e kettőt közelíteni vagy távolítani egymástól.
De érzi a sematizmus veszélyeit is. Ez a játék,

most a hetvenedik életév küszöbén már némi 
melankóliával is párosul, bár erre a hajlam még 
most sem erős benne. Ez alatt leginkább azt 
lehet érteni, hogy az építész adottságokkal 
megáldott tervezőgrafikusi múlt a forma 
magában való, minden felesleges mozzanattól 
megtisztított mértanias frazeológiájának hatalma 
alól felszabadult. És mintha meg is ijedt volna 
valamennyire ettől a szabadságtól, majdhogy
nem bátortalanul indul útnak. Éppen hogy csak 
kisebb indítványokat tesz, tapogatódzik a 
szivárgóan, gomolygással elegyes formakom
binációk felé. A folyamatok felé, amikor a papír 
felszívja a híg tusömlenyeket, vagy felületéről 
a párolgás távolítja el az oldószert. A festék
szemcsék titokzatos nyalábjainak (flux) rend
szerbeállása felé.

Megnézzük legújabb tusrajzait, és ha nem is 
nagy meglepetéssel, (merthogy a látásmód, a 
kéznyomok, a jóleső „egyoldalúságok”, amelyek 
alapján megismerszik a művész, mind ott van
nak a munkákon), megelégedéssel nyugtáz
hatjuk, hogy szinte észrevétlenül megújulva 
milyen gazdag frazeológiai változások játszód
tak le Erdős látás-, és előadásmódjában.
A viszonylag kis méretben értelemszerűen a 
közel-nézés számára próbál a művész bizonyos 
optikai izgalmakat előidézni és ez akkor, amikor 
már „kézben van” a lehetséges forma-reper- 
toire, nem is látszik olyan komoly feladatnak. 
Vagyis — mondhatnánk — esetében nem kel
lene számolni mással, mint a megszerzett jár

tasság bőséges adataiból való válogatással.
És már abba is belenyugodnánk, ha a lapok 
a múltat megerősítő értelemben, déjá vu-ként 
folytatódó, soha be nem fejezhető sorozatot 
adnának. Itt mégis más történik. A szigorúság 
és a proporciókkal történő fegyelmezett ren
dezőmunka kiegészül egy jócskán érzelmes 
réteggel. Anélkül, hogy különösebben fellazul
nának a kontúrok, megjelenik egy merőben 
festői princípium is a felületen, a nagyobb 
terepformákat követő árnyalat.

És evvel a fogással mintegy életet visz az 
arányjátékok kissé spekulatív rendjébe. Egy 
különös határra kerülnek így a rajzok, ahol bár 
minden megemelkedik az elvont, szabatosságá
val már nem kérkedő jel univerzális esztétikai 
állításáig, de megjelenik az élmény emléke, 
a benyomás felidézésének olykor teljesen 
atmoszférikus hangulata, vagyis valami alig 
néven nevezhető valószerűség is a lapokon. 
Már-már azt is mernénk mondani, hogy 
nagyobb szabású, mélyebb szellemi változás 
dokumentumairól van szó, mint amik mondjuk 
a Csopor(t)-Horda Galériában találják meg 
adekvát közönségüket. Nagyobb és garan- 
táltabb nyilvánosságért kiáltanak. De az is 
meglehet, hogy egy új alkotói korszak első 
bemutatkozásnak éppen intimitása okán alkal
mas az említett kiállítóhely. Ami végeredmény
ben az övé. Ő találta ki, programját ő adja. 
Ezúttal magának. Merthogy művész.
Bíró, hóhér és pap... ■
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Annyi biztos: a muzsikusokon nem fog múlni 
2010 sikere. Az utóbbi években folyamatosan 
oldódik Pécs zeneéletének elszigeteltsége, sok 
magyar város megirigyelhetné a helyi zenészek 
publicitását — ha esetleg figyelnének arra, ami 
az országban, provinciájukon kívül történik.
A Pannon Filharmonikusoknak a városi önkor
mányzat által adományozott kulturális 
nagyköveti cím önmagában akár a mediterrán 
hangulatok városa szlogen irritáló ürességével is 
hangozhatna, ha maga a zenekar nem dolgozna 
meg érte hónapról hónapra, ha nem lennének 
jelen évek óta a Művészetek Palotájában, ha 
nem volnának képesek immár világnagyságokat 
is Pécsre csábítani ambiciózus fejlődésük 
következményeként. Nem volt módom kutatni, 
megtörtént-e az utóbbi száz évben 
Magyarországon ez év március 15-ig, hogy a 
központi állami ünnep díszhangversenyére nem 
a 2-3 kimagasló, esetleg a további 4-5 jó 
budapesti zenekar valamelyikét kérik fel, hanem 
egy vidéki együttest — erős a gyanúm, hogy 
ilyesmiről eddig szó se lehetett! Persze az is 
valószínű, hogy a vidéki zenekarok nem sűrűn 
voltak olyan állapotban, hogy szemrebbenés 
nélkül megtanuljanak, élő tévéadásban bemu
tassanak egy kortárs szerzők új műveiből álló 
programot.

Dobszay László a nyolcvanas években pub
likált Magyar zenetörténetében pontosan és 
érzékletesen leírta, miért olyan érzékeny a külső 
(társadalmi és gazdasági) körülményekre egy 
ország zeneélete általában. Engem fejtegeté
seiben a zenei impulzussűrűség fontosságának 
gondolata ragadott meg leginkább (jóllehet, 
e kifejezést konkrétan ő maga nem használja). 
Jól funkcionáló zeneélet csakis hálózat-elven 
működhet, elszigetelt, magukra hagyott 
zenészek mégoly tehetségesen is előbb-utóbb 
az impulzushiány köldöknéző, önmagukat 
ismételgető áldozataivá válnak. Ebből viszont 
az is következik, hogy egyetlen jól működő 
műhely fenntartása önmagában kevés, roppant 
kevés a hosszú távú minőségbiztosításhoz. 
Nagyot tévedne az az önkormányzati vezető, 
kulturális menedzser, projektigazgató, stb., aki 
netán azt képzelné, hogy — házunk táján 
maradva — a Pannon Filharmonikusok mini
mális munkafeltételeinek biztosításával a zenei 
magaskultúra ügyét kipipálhatjuk, már jöhet is 
a melldöngetés, a zenekar kemény munkával 
szerzett érdemeinek kisajátítása. A folyamatos 
megújuláshoz kapcsolatokra, társakra van szük
ség, egymásra hatni, egymással kommunikálni 
képes önálló műhelyek hálózatára. Ezt Pécs 
véleményformáló zenészei ma már szem előtt 
tartják. Alig két éve még elképedve olvastam, 
hogy a város zenei felsőoktatásában 
diplomázók a zenekar számára állítólag használ
hatatlanok (habár az itt végzettek akkortájt is 
kitették legalább a fél zenekart, a diákok sűrű 
alkalmi foglalkoztatásáról nem is beszélve...), 
ma viszont példás ösztöndíjrendszer teszi köl
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Épülő hálózat
Egy jeles Bach-interpretáció margójára
csönösen hasznossá a Pannon Filharmonikusok 
és a PTE Művészeti Kar kapcsolatát. Az idősze
rűség bizonyítéka, hogy a Zeneakadémia 
hónapra pontosan ugyanekkor jutott tartalmilag 
rokon elgondolásra a Liszt Ferenc Kamara- 
zenekarral kapcsolatban.

Micsoda húzóerő a muzsikusképzésben, 
ha szimulált helyzetek helyett a valódi, felnőtt 
zeneélet szereplőivé válhatnak neveltjei! Ismét 
Dobszayra hivatkozom: a valaha volt legered
ményesebbnek látszó hazai zenei nevelés — 
a középkori! — épp ebből, a teljességgel, a 
liturgia felnőtt követelményeivel való szembe
sítésből merítette hatóerejét, így volt képes már 
9-10 éves gyerekeket is alkalmassá tenni 
felelős zenei posztokra.

És itt érkezünk el ama jeles Johann 
Sebastian Bach-interpretációhoz, amelyre az 
alcím utal. A h-moll mise, az egyházzene párat
lan kincse vált hozzáférhetővé Kamp Salamon 
jóvoltából a Pécsi Egyetemi Kórus tagjai, vagyis 
a Művészeti Kar hallgatói számára, méghozzá 
úgy, hogy a Budapesti Vonósok Bach-sorozatá- 
nak zárókoncertjeként a Zeneakadémia nagyter
mében kellett megszólaltatniuk a hatalmas 
művet. Megtisztelő, egyben embertpróbáló fela
dat a kórus számára még akkor is, ha az utóbbi 
években munkájukat nem hivatásos kórusok 
közegében rendkívülinek számító mennyiségi és 
minőségi elvárások jellemezték. (Ősszel Brahms 
Német Rekviemjével vendégszerepeitek 
Németországban, tavasszal Schubert Esz-dúr 
miséjével léptek fel dél-dunántúli Filharmónia
koncerteken, közéjük ékelődött a Bach-produk- 
ció).

A márciusi budapesti koncertet egyenes 
adásban közvetítette a Bartók-rádió, pár nappal 
később ugyanott ismétlésként is hallható volt a 
produkció. Egy zeneakadémiai koncert, a rádió 
nyilvánossága épp eléggé magára vonja a 
zenésztársadalom és a zeneértők figyelmét 
ahhoz, hogy annak egy része ismét Pécsre (is) 
terelődjön. Sokak számára talán épp most 
derült ki, hogy a Deák téri koncertek, a Bach- 
kantátasorozat és sok egyéb miatt közismert 
és nagy becsben álló Kamp Salamon e kórus 
munkájának irányítója. Persze a kapcsolati háló 
jóval gazdagabb ennél: a Budapesti Vonósok 
koncertmestere, Bánfalvi Béla egyben a pécsi 
hegedűsképzés legfőbb letéteményese; az 
együttes programjának egyik fő ötletgazdája, 
a brácsaművész Ludmány Emil ugyancsak az 
itteni vonós- és kamarazene-oktatás egyik 
kulcstényezője; a produkció altszólistája, Meláth 
Andrea pedig az itteni magánénekes-szakok 
irányítója; a continuo-szólam orgonistája a 
közismerten pécsi kötődésű Király Csaba volt.
Ha mindezekbe belegondolunk, szinte természe
tesnek tartjuk, hogy a budapesti koncertet 
pécsi utánjátszás követte április 3-án a Baziliká
ban. Ez utóbbit a korábbi rádióadás ismereté
ben hallgattam végig a helyszínen, engedve a 
kísértésnek, hogy később a Művészeti Kar hon

lapján (www.art.pte.hu) a Zeneművészeti Intézet 
hangarchívumában elérhető mindkét felvételt 
végigpásztázzam — szerencsés módon az 
olvasó is megteheti ugyanezt.

Természetes, hogy sem a létszám, sem 
a hangok egymáshoz válogatásának profiknál

http://www.art.pte.hu


Z E N É R Ő L

GÖNCZY LÁSZLÓ

Bécs előtt Pécs
A Hungária Trió hangversenye

megszokott lehetőségei nem adottak a Pécsi 
Egyetemi Kórus számára, így bizonyos pon
tokon a mű hangigénye túllép lehetőségeiken
— például a Cum Sancto Spiritu vagy a Patrem 
omnipotentem nyaktörő szoprán-magasságai
ban. (Éppen a szoprán tömörsége festik szét 
itt-ott a leginkább.) Mégis jó hallgatni ezt a 
kórust: stiláris iskolázottsága, intonációjának 
érzékenysége üdítő. Soha nem az egyszerűbb, 
könnyebb utakat választja formálásában, mégis 
elegendő vivőereje, energiája marad az 
építkezésre. Mindezek mögött nem nehéz 
felfedezni Kamp meggyőződéseit, igényességét, 
stílusképét.

Számomra különösen felemelő volt, ahogy 
ez a stíluskép lecsapódott a nagyszerű fúvó
sokkal kiegészített Budapesti Vonósok 
játékában, még akkor is, ha tudom, nem ezzel 
a produkcióval kezdődött együttműködésük 
a karnaggyal. A barokk vonósjáték európai 
koordinátarendszerében ez az együttes 
régebben éppenséggel nem mutatkozott a 
„historically informed” kategória képviselőjének
— s lám, mit tesznek bizonyos kapcsolatok, 
köztük a Kamp műhelyének normáival való 
találkozás! Érzékeny, intelligens muzsikusok 
(persze kiváló hangszeres kvalitásaikra 
támaszkodva) könnyűszerrel felfedezték a 
maguk számára ezt a másfajta, gazdagon 
artikulált, hangsúlyok átfogó rendszerével 
mintázó előadásmódot. A kamarazenekari 
normák mindig az azonosulásra és személyes 
felelősségre épülnek, ezért ez a felfedezés a 
meghódított zenei világ belsővé tétele is lett, 
ennek minden meggyőző erejével. Ezen a meg
győző erőn aligha ejtett csorbát, hogy a pécsi 
Bazilika klímája elkerülhetetlenné teszi a vonós 
hangszerek enyhe elhangolódását — szemben 
az e tekintetben sokkal kedvezőbb 
Zeneakadémiával.

A szólista-kvartett férfiszólamai — a buda
pesti előadáshoz képest újonnan fellépett 
tenor, Szigetvári Dávid, valamint a basszista 
Cser Péter — szép tónusokkal, itt-ott apró 
törésekkel vagy intonációs pontatlanságokkal, 
de összességében igen rokonszenvesen 
illeszkedtek a produkcióba. A két női szólam 
viszont — Zádori Mária ma is gyönyörű szop
ránjával és a már említett Meláth Andreával — 
egyenesen felvillanyozó volt. Az egész este 
egyik legmegindítóbb mozzanatát számomra 
az Agnus Dei altáriája jelentette Meláth varázs
latosan emelkedett, belülről fakadó tolmácso
lásával.

Ha már a nagy pillanatoknál tartunk, a 
hangfelvételt (újra)hallgatók figyelmébe ajánlom 
a nyitóütemek óriási nyomatékát (eleysoni), 
amelyre a második kyrie-fúga témafejének for
málása rímel; a Domine Deus duett hallatlanul 
finom, már-már eufórikus hatású előkés hang
párjait, s az ezt megállító csodálatos Qui tollis 
peccata mundi könyörgését; a Crucifixus 
kereszt-vonszoló hangsúlyait a sepultus est 
szövegrész felkiáltásával; végül a Confiteor 
modulációinak döbbenetét, majd a varázslatos 
átlényegülést („várom a holtak föltámadását 
és az eljövendő örök életet”). Még sorolhatnám 
az értő és hiteles megjelenítés bizonyítékait, 
annak az alázatnak és odaadásnak a 
felidéződését, amely magát Bachot egyházzené
je (és tágabban: zenéje) írásakor vezérelhette.

Milyen könnyű is ezek után olyan világot 
vizionálni, amelyben ez a tartás és előadói 
magatartás nem illan el a muzsikus-kapcsolatok 
hálózatából, hanem természetes közegében 
új és új formákat, alkalmakat talál arra, hogy 
impulzusaival mindannyiunkat szolgálja, 
építse. ■

Szerencsés az a mintegy 80 érdeklődő, aki 
május 3-án este nem volt rest ellátogatni a 
Művészetek és Irodalom Házába, hogy meghall
gassa Zádory Édua Amarilla, Várdai István és 
Szokolay Balázs trió-koncertjét. Mellesleg: 
a derék pécsi zenészek érdeklődése ezúttal is 
igen-igen gyér volt, ahogy azt már megszok
hattuk...

Zádorynak már szegedi diákévei komoly 
hegedűs-karriert ígértek, s az ígéret messze
menőkig teljesült — javarészt Svájcban és 
Ausztriában. Várdairól errefelé már tíz éve illett 
tudni, hogy hatalmas tehetség — s ma, 
gyönyörű zeneakadémiai pályafutás és verseny
sikerek után ezt immár másutt is ugyanúgy 
tudják. Szokolay pedig — muzsikus-családja 
hírnevét öregbítve — sokszor, sokféle módon 
nyilvánította ki tehetségét (például Perényi 
Miklós is őt hozta magával partnereként 2005- 
ben Pécsre). így együtt még nem hallottam 
őket, holott a tény, hogy egy három nappal 
későbbi bécsi koncert műsorával jöttek Pécsre, 
arra enged következtetni, hogy igencsak bejára
tott formáció a Hungária Trió.

De ha valaki semmit nem tudott közös fel
lépéseikről, szakmai múltjukról, az is percek 
alatt meggyőződhetett e konstelláció rend
kívüliségéről: három más-más életszakaszban 
járó, eltérő habitusú művész, mégis talán a 
legtöbbet, a legjobbat hozzák ki egymásból. 
Várdai — a hangszerkezelés hihetetlenül magas 
fokára jutván, annak napi örömét megélve — 
szinte kockázatot nem ismerőén bátor formálás
sal, hihetetlenül gyors affektusváltások 
sokaságával vesz részt közös produkcióikban. 
Zádory ugyancsak robbanékony, impulzív 
személyiség, aki hallatlan ritmikai energiát 
képes felszabadítani, de mindezeken túl 
megérinti a hallgatót valamiféle belső tisztaság, 
a máris sokat megélt lélek rezignáltságra is 
képes gyengédsége. Szokolay pedig maga a 
bölcsesség és arányérzék — anélkül azonban, 
hogy akár csak egy pillanatra is elszürkülne, 
vagy másodlagos szerepbe húzódna vissza 
zongorázása. Ha netán Schumannt hallottunk 
volna tőlük, óhatatlanul felrémlett volna 
Eusebius, Florestan és Ráró mester termékeny 
közössége... És az a legszebb az egészben, 
hogy ez a három nagyszerű muzsikus vázolt 
személyiségjegyeit, mint apportot olyan művek 
életre keltésébe fekteti, amelyekben aztán 
tökéletesen eggyé olvad elképzelésük a zene 
lényegéről, folyamatairól, amelyekben feloldód
nak az egymással való akadálytalan kommuni
kációban. Sokrétű kommunikáció ez, minden 
kamarazenélés értelme, lényege: mindenki

alávetett és irányító egyszerre, különleges 
kognitív és metakognitív játék részese — nem 
sok olyan tevékenységet produkált eleddig az 
emberiség, amelyben ez megvalósítható!

A műsor is parádés volt, olyan, amelyet 
a bécsi közönség is ínyencként fogadhatott be. 
Teljes magyar első félidő, benne két trió-fel
lépéssel keretezve egy-egy duó. Utóbbiak: 
Kodály cselló-zongora műve, a Magyar nép
dalok, illetve Bartók II. rapszódiája hegedűre és 
zongorára mintegy mércét állított, a magyarság 
vagy a Kárpát-medence zenei lenyomatával 
szolgált. A kezdet: Takács Jenő ihletett, gazdag 
érzelemvilágú, megkapó lassú középtételt 
magába foglaló Trió Rapszódiája (op. 11).
Várdai C-húrja itt kezdett rakoncátlankodni egy 
különösen kemény pizzicato alkalmával, nem 
várt feszültséggel telítve Zádory ekkor 
következő szuggesztív szólóját. (A játék
képesség menet közbeni helyreállításának 
bravúrja a Kodály-mű esetében már nem volt 
kivitelezhető, rövid leállás után azonban ott is 
töretlennek tűnő lendülettel sikerült eljutni a 
végkifejlethez.) S a duók utáni záróprodukció 
a szünet előtt: Kurtág-bemufafd, a Varga Bálint 
ligatúrája. Persze csak óvatosan fogalmazva, 
nem a szerző nemzetközi rangjához mért 
hangsúllyal, hiszen a megkívánt apparátusban 
pianino szerepelne, amely itt nem adott („csak” 
a felújított Yamaha...). Kurtág különösen finom 
magány-zenéinek egyike, a szordinált, lefojtott 
hangzás igazán megérinti az ember szivét, 
de kozmikus távlatokat is nyit. Jól rímelt rá 
az egész koncert végén játszott szép ráadás, 
ugyancsak Kurtágtól: a Hommage message 
á Christian Wolff.

Néhány jelenlévő Szokolay bejelentéséből 
értesülvén, hogy a nyomtatott programból 
„csak úgy” kimaradt a második műsorrész: 
Csajkovszkij „elég hosszú” (és nehéz) a-moll 
triója (op. 50), nem vállalta a túlórázást a kon
certen. Pedig micsoda művet és micsoda remek 
interpretációt szalasztott el! Mintha az évtized
del későbbi 6. szimfónia előlegződne: szóljon 
bár olykor örömről és fényről a zene, pár perc 
után zsigereinkben érezzük, hogy bármely 
elkövetkező pillanat az árnyakkal, a lemondás
sal és a halállal fog szembesíteni. Az ígért 
hosszúság érzetével azonban adósunk maradt 
az előadás: a kompozíció, a zenei idő 
érzékelése alapvetően az előadás kvalitásaitól 
függ, ahogyan egy utazás hosszáról sem az 
objektíven mért idő tájékoztat hitelesen, sokkal 
inkább az úti élmények hiánya vagy léte, tartal
ma és elrendeződése.

Talán járt már olyan koncerten a kedves 
Olvasó, amely másnap, harmadnap felidéződve 
is puszta emlékével megszépítette a világot, 
csendes mosolyra, derűre hangolt. Aki a zenét 
nem dekorációként illeszti a maga életébe, 
hanem zenével él, az ilyen élmények 
reményében keresi fel újra és újra a koncert
termeket — hátha holnap is, talán... ■
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Debreceni Tiborc alias Pécsi
Interjú Köles Ferenc színművésszel

1975. október 7-én született Debrecenben. 12 év 
alatt elvégezte a PTE kulturális menedzser sza
kát. Foglalkozott írással, zenével is (az alakuló 
színészzenekar tagja). 2000-ben szerződtette a 
Pécsi Nemzeti Színház, 2006-ban Szendrő-díjat 
kapott.
Főbb szerepei: Romeo (Rómeó és Júlia), Balogh 
Kálmán (Patika), Liliom (Liliom), Tanár (Az Ide
genvezetőnő), Iván Satov (Az Ördögök), Feri (Al
bérleti színjáték), Borkin, Mihail Mihajlovics (Iva- 
nov)

— Milyen indíttatásból kerültél a szín
ház közelébe?

— Állítólag egy hegedűs-művész vonal 
is volt a családunkban a sok zsellér felmenő 
között, és édesanyám a szülői tiltás ellenére, 
titokban megpróbálta a főiskolát, és csak a har
madik rostán esett ki — ezt pár éve tudtam 
meg. Hazament, kikapott érte, s nagyanyám 
besorolta óvónőnek. Ez a fajta vér üthetett ki 
rajtam... Mármint nem arz óvónős! Általános 
iskolában egy „Ki mit tud”-on vettem részt, egy 
Karinthy darabban játszottam, gimnáziumban 
pedig elzavartak egy meghallgatásra, Pinczés 
István legendás Légy jó mindhalálig előadására, 
de otthon lebeszéltek erről, merthogy elvenné
a tanulástól az időt. A debreceni Főnix 
Gyerekszínpadról — ahonnan Bacskó Tünde, 
Radó Péter, Hajdú Szabolcs nőtt ki — is sikere
sen lebeszéltek a szüleim.

— Itt Pécsett már nem hatott eléggé
a szülői intelem? Ha a JESZ-re gondolok... Vagy 
később a Pécsi Nemzeti Színházra...

— Szabó Attila barátom elkezdett 
tréningezni fiatalokkal a Harmadik Színházban. 
Egyetemistaként egy albérletbe kerültünk, és 
engem is elhívott tréningezni, kapásból nemet 
mondtam, hogy inkább megiszom a sörömet, 
s nézek tovább bután. Aztán még egyszer 
visszafordult az ajtóból, talán a kulcsáért, s 
a „második figyelmeztetésre” — így rendeltetett 
— igent mondtam.

— Ha a JESZ-re gondolok, akkor az 
első, lassan legendás generációba kell, hogy 
soroljalak — természetesen a nulladik generá
ció, az alapítók: Mikuli János és Tóth András 
Ernő, Horváth Csaba után. Azóta már a sokadik 
generáció hozza létre az előadásokat.

— Szabó Attiláékkal mi vagyunk az 
első generáció. Elkezdtünk ugrálni, izzadni egy 
levegőtlen teremben, aztán évek munkájával 
lassan csapattá értünk, tréningeztünk Iszkázon, 
Magyarpolányban... Ez a sűrű három év volt 
számomra a főiskola.

— Kulcsszó a csapat? Mit adtak ők
neked?

— Ma sem tudok másban gondolkod
ni, csak csapatban. Hargitai Iván mondta egy
szer, hogy a színház magányos farkasok falkája.

Paradox kép, de benne van a színházi közeg
ben mozgók magánya, furcsasága, hiúsága, 
csak akkor születhet meg egy előadás igazán, 
ha mindez egyszerre klappol... És még nem is 
beszéltünk a fényről, díszletről, hangról...
A csapatbanlét a mániámmá nőtte ki magát. 
Csak csapatban lehet dolgozni. A színház csak 
akkor művészet, ha minden egyszerre mozdul. 
Meghatározó színházi élmény csak akkor érhet 
valakit, ha ebben a multifunkcionális, svájci 
bicskaszerű képződményben egyszerre működik 
a színész, a táncos, a zenész, a képzőművész, 
a fénytechnikus... Az egyéni hiúságok felzabál
hatják a darabot. Ha nem simulnak szépen 
egymásra ezek a rétegek, akkor megette a fene 
az egész furaságot, amit egyébként színháznak 
is hívunk.

— Sokat küzdöttetek azért, hogy a JESZ 
önálló társulat maradhasson, hasonlóan, mint 
Schillingék, Pintér Béláék. De Pécsett ez 
mégsem sikerült. Miért?

— Ma már látom, hogy Pécsett a 
kialakult színházi struktúrában nem lett volna 
helye még egy társulatnak. Mikuliéknak nem 
sikerült azt megteremteni, hogy 8-10 ember 
minimálbérért, de együtt maradhasson. És jött 
az a kényszer, hogy be kellett fejezni az 
egyetemet, pénzt kellett keresni... Aki be lett 
oltva színházzal, azon ma is látszik, hogy 
hiányzik a közeg. Baltával faragták az arcukra! 
Talán négyen tudtunk elhelyezkedni színházban. 
És sajnos a jó csapatok úgy működnek, mint 
egy szicíliai család, amely együtt él, együtt 
mozog, de egy idő után belterjes lesz, és túl
zottan önelemzővé válik... Öt-hat évet szoktak 
adni egy ilyen csapatnak, s nálunk ez az idő 
épp letelt. Nánay István mondta egyszer egy 
fesztiválon, hogy fel fogunk oldódni a profi 
szakmában. Domonyai András, Szabó Attila,
Ács Norbi tudott megmaradni színházközeiben.

— 2000-ben a PNSZ (eszerződtetett.
Ez hogyan zajlott? Csak ott ragadtál a szín
házban, amikor éppen épület híján befogadta 
a JESZ társulatát a Nemzeti?

— Nem. 1999-ben a Pécsi Egyetemi 
Színházi Találkozón Balikó Tamást kérték fel 
zsűrielnöknek, tőle vehettem át a legjobb
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P O R T R É

Liliom

alakítás díját. Bajomi Gyuri és a Rázga Micu 
(a PNSZ akkori színészei) bíztattak, hogy 
kérdezzem meg, keltenék-e. Vettem a bátorsá
got és...

— És belecsöppentél egy más közegbe.
Az egyetemi színjátszás után milyen a profiz
mus? Az üzemi jellegű színházban hat héten át 
próbálnak, s utána már előadások következnek. 
Nincs lázadás, tűz, világmegváltás, hanem csak 
munka?

— Nehéz volt megszokni. Az első 
évadomban nagyon le voltam terhelve. A 
próbán szóltak, hogy álljunk vissza, és én 
elkezdtem visszarendezni a díszletet, kelléket. 
Rám is szóltak a tökösebb díszítők, ne vegyem 
el a munkájukat. Ez már elmúlt, de a mai napig 
nem tudok egy-egy munka miatt nyugodtan 
aludni. Ma is nosztalgiával gondolok a JESZ-re, 
de amit ma teszek, azt már szakmának hívják. 
Nem mindenkinek csillog ugyanúgy a szeme. 
Kellemes és kellemetlenebb élmények is értek, 
de minden évben összejött egy-egy olyan 
előadás, amiért érdemes dolgozni.

— Kis túlzással ma kevés színész 
beszédtechnikája olyan, hogy ha hátat fordít, 
akkor a zöngés és zöngétlen mássalhangzóikat 
meg lehet különböztetni egymástól. Ezen a 
téren te is nagy utat jártál be.

— Komoly gondjaim voltak ezzel. Nem 
kaptam különórákat, hanem figyeltem, hogyan 
működik a hangom a nagyszínpadon. Van ben
nem egy debreceni hadariság. Tájszólással ter
helt beszédhiba. Ez mire lekopott! És arra is rá 
kellett jönnöm, hogy nem nekem kell bizsereg
nem a reflektorfényben, hanem meg kellett 
tanulnom megszólalni a nagyszínpadon. Át kell 
tudni adni ezt a bizsergést.

— Több kritikát írtam a szerepeidről, 
néhány típust fel tudok sorolni. Az első, amikor 
félmeztelenül felhágsz az asztalra, és ott üvöl- 
tesz...

— Régen ez nem volt az eszköztáram 
része, hanem rám osztották a szerepkört. 
Hargitai Iván egyszer direkt kérte, mert a 
Danton halálában egy próbán leszakadt rólam 
az ing, aztán úgy maradt, mert hogy jó lesz
a következő jelenetben fázni... Ma már kissé 
piknikusabb alkat lettem, amúgy csak indokolt 
esetben látom értelmét a vetkőzésnek.

— Rómeó szerepét is megkaptad, 
holott a JESZ-ben sokáig a vicces paraszt voltál, 
vagy magamtól egy keserű Tiborcot osztanék 
rád... A munkanélküli, csóró cipész, egy Tar 
Sándor novella lecsúszott, alkoholista hősét... 
Amikor Rómeóként láttalak, az ötlött eszembe, 
hogy így fogod megtanulni a szakmát.

— Mindenki Rómeó szeretne lenni. 
Összetörtem magam a szerepért, de nem állt 
össze annyira, mint később a Liliom. Akkor volt 
már bennem olyan érettség, hogy kezelni is 
tudtam a szerepet. A közönségtől is azt kaptam 
vissza, hogy a külvárosi hintáslegény és csapa
ta át tudja adni az üzenetet. Balikó Tamástól is 
akkor kaptam meg azt a dicséretet, hogy végre 
megtanultam beszélni.

— Az Albérleti színjátékban éreztem 
azt, hogy teljesen tiéd a szerep.

— Nem véletlen, hiszen részben 
magunkat alakítottuk. De ez az előadás lassan 
sajnos kifut, mert már néha röhögünk 
magunkon: én püffedek, Norbi kopaszodik... 
Kezd hiteltelenné válni, két pocakos 30-as, akik 
egyetemistákat játszanak. Ógörögből nem vizs
gázunk már, hanem vizsgáztatunk!

— Az Idegenvezetőnöben láttalak a 
legnehezebb szerepben. A szobaszínház kísér
leti laboratóriumát hogy élted meg?

— Szerettem, de azóta rájöttem, hogy 
nem él meg előadás humor vagy némi önirónia 
nélkül. Nagyon szerettük játszani, a hatása is 
átjött, de ma már töménynek érezném. Jó 
előadás volt, rengeteget tanultunk belőle.
A partnerem, Herczeg Adrienn is más arcát 
mutathatta meg, mint egyébként. De nevetés, 
vagy valami ellenáram nélkül ezek a típusú 
darabok sem működnek.

— Az Ördögökben karakterszereped 
volt, tökéletesen oldottad meg. Mekkora alázat 
kell a kisebb szerepekhez?

— Szerettem és szeretek Béres 
Attilával dolgozni, mert hosszabb távon gondol
kodik a színészben. Kellemes élmény volt. Nem 
kérdés, hogy van-e alázat bennem, vagy sem.
A kabinet szerepek is fontosak, mert a nagy 
egészhez szükséges a létük. Bagossy László jr. 
rendezéseiben kiscsipesznek is jó volt lenni. 
Átrendezett, ugratott, sokat tanultam tőle 
próbán. Az Éjjeli menedékhely című előadást 
például mindig megnéztem a világosítóktól, 
emiatt sokszor majdnem lekéstem.

— Egyetemista korodban volt benned 
is ellenérzés, düh, megváltási szándék? S ha 
igen, akkor mit kezdtél ezekkel, amikor beléptél 
a Pécsi Nemzeti Színházba?

— Amikor a társulat tagja lettem,
a kis létszám miatt nem mindenki játszhatta azt 
a szerepet, ami eleve passzolt rá, de tudtam 
várni, s mindig valaki tovább tolt, ha tétováz
tam. Pár éve érkeztek fiatal színészek, velük 
könnyebben szót értek. Nem ér véget a próba 
a próbával. A büfében már nemcsak a lányokról 
és a sör minőségéről beszélünk, hanem vissza
jött az alkotó közeg. A csapat! A munka szaga 
sokáig elég volt, de most jobb a közeg. Van 
idő azon gondolkodni, mi is történik velünk 
közben.

— Kritikusként nem tudom nem 
megkérdezni, színész szemmel a kritikának mi 
a felelőssége?

— A színészekben fel nem dolgozott 
indulatok vannak, mint mindenkiben 
Magyarországon. Kritikus, színész és rendező 
egy hajóban utazik. Mi egy idő után rávakulunk 
a munkára, a jó szándék megvan bennünk; 
nem tudunk enni, aludni tőle és akkor érkezik 
maximum egy-két kritika, amiben kiosztanak 
minket rendesen. Ezért vagyunk ennyire 
érzékenyek rá. Minden előadás a benne játszók 
mániája, vagy gyereke! A dühünk annak szól, 
hogy csak ennyi lenne az egész? Csak ennyi 
jönne át belőle? Aztán, ha lenyugodtam, egy-két 
hónap után, előfordult már, hogy a kritikusnak 
adtam igazat.

— Debrecen, ahol születtél most egy 
jól prosperáló város, Pécs Európa Kulturális 
Fővárosa lesz, rengeteg problémával küzd. Nem 
gondoltál arra, hogy visszatérsz? Pécsett ter
vezed a jövőt? Mennyire ölel keblére a város?

— Amióta eljöttem Debrecenből, sokat 
alakult a város, le a kalappal a városvezetés 
előtt, de színészként nem mennék oda vissza. 
Bízom Pécsben, bízom az egy százalékomban. 
Megfogadtam magamnak, hogy ehhez a 2010-es 
EKF-nek nevezett projekthez optimistán fogok 
hozzáállni, mert a jövőmet is ebben a városban 
képzelem el. ■

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

2008/2 echo 23



Kézen állt a halál?
Hiába állítják, hogy a Halál soha nem áll kézen. 
Mégis az összes szereplő a fenti kérdéssel 
kezdi a Halálról való diskurzusát. A Halál 
kézenállási gyanúja tehát nem alaptalan. 
Legalábbis itt és most, ebben a színházi 
előadásban, Mohácsi János rendezésében, 
a nagy és mélyen tisztelt Moliére azonos című 
színdarabja alapján elindulva. Igen, elindulva, 
mert kezdetben még volt rá utaló jel, hogy 
Moliére szövegét halljuk, aztán már csak a 
szleng, Mohácsi István és János, a szellemes 
tandem, és egyszerűen az élet nyelve létezik. 
Egy nagyszerű színházi előadásban, 2008-ban 
a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában.

Soha aktuálisabb témát, mint a 
betegség/egészség, hagyományos/ alternatív 
orvoslás, élet/halál kérdése. Ebben a mi kívül- 
belül beteg, gyógyulni vágyó szerencsétlenektől, 
és a kiszolgáltatottakat kihasználó sarlatánoktól 
hemzsegő társadalmunkban. Mohácsi János 
értelmezése a hipochonder társadalomról 
összetett. Hamar kiderül, hogy a halál sem 
azért jön el, akinél oka lenne érkezésére. 
Mohácsi darabjában átrendeződnek a hangsú
lyok. A főhős Argon úr (Stenczer Béla) helyett 
észrevétlenül átveszi a domináns szerepet a 
Halál (Széli Horváth Lajos). Bár Argannal ellen
tétben nincsen folyamatosan jelen a színpadon, 
mégis minden körülötte forog. A Halál Mohácsi 
értelmezésében egy a külsejét illetően finom úr, 
se kaszája, se csuklyája, a jeges kezén kesztyű 
— ez a kesztyűmotívum okozza az ellenállhatat
lan kézenállás poént. A Halál magabiztos, ám 
egy óvatlan pillanatban lelepleződik: diszlexiás. 
Nem tud olvasni. Félelmetes cetlijein így akárki 
neve olvasható, ő találomra, véletlenszerűen 
ragadja el „ügyfeleit”. A megmeneküléshez egy 
olvasni tudó ébersége elegendő. Minő bizarr 
gondolat! Minő tapasztalat! Az elején mindjárt 
leleplezi őt Argan, mikor „halált megvető 
bátorsággal” beleles a cetlibe, és nagy meg
könnyebbüléssel látja, hogy a végzetes cetlin 
a sajátja helyett a színdarab szerzője, Moliére

neve szerepel. Innentől fogva senki nem 
érezheti magát biztonságban, a jól megkom
ponált miliő miatt mi nézők sem. A Halál bár
mikor, bárhol megjelenhet, és a maga kicsit 
bárgyú, naiv bája ellenére bárkinek a végzete 
lehet. A jól megkomponált miliő része a 
háromórás haláltánc aláfestője a háromtagú 
zenekar közreműködése: Rozs Tamás csellón, 
Weber Kristóf bőgőn, és a zeneszerző Kovács 
Márton hegedűn játszik. Használnak azonban 
éteri hangok csiholására alkalmas réztálakat és 
egyéb hangadó szerkentyűket, és bár sokszor 
észrevétlenül, de az előadás egésze alatt hang
hatás alatt tartják a nézőt. Az előadás 
összhatásában minden bizonnyal nagy szerepe 
van ennek is. És persze a sztori mellett a pon
tos színészvezetésnek. Nagyrészt a pécsi társu
lat fiataljai az előadás szereplői. Mohácsi 
Kaposváron anyaszínházában (!) számtalanszor 
bizonyította színházi közösségteremtő erejét. 
Léteznek jó rendezők, koncepciózusak, 
erőskezűek, jó szakemberek. Ám ő azon 
kevesek közé tartozik, aki a színészek csapat
formáló trénere, falkavezére is tud lenni. 
Mohácsi szuggesztív egyéniségének hatása itt 
kétségtelenül megmutatkozik. Stenczer Bélától 
Szabó Veráig bezárólag homogén egységbe 
terelte a megannyi színészegyéniséget, az 
előadás nagy szerencséjére — sikerrel. Az 
egységes stílusteremtés, s ennek mindvégig 
való fenntartása minden bizonnyal nem kis 
feladat volt a színészek számára, de sikerrel 
véghezvitték. Különösen Stenczer Béla esetében 
nagyon örvendetes tény ez, hiszen az ő kifor
rott színészi tárházához képest új színészi 
stílust volt képes megmutatni. A nagyjából 
díszlet és kellék nélküli előadásban nem kis 
tehertétel a szövegkoncentráció. Nyilvánvalóan 
a szövegen, a poénokon áll vagy bukik az 
előadás, illetve azon a gyenge ponton még, 
hogy az idő vasfoga el ne rágja a zsigeri 
teatralitás minden eszközét mellőző stilizált 
játékstílus eme finom fonalát.

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

És akkor essen szó a gyenge pontról.
Az előadás kétségtelenül leggyengébb pontja 
sajnos a leglátványosabb elem, a díszlet. Az, 
hogy a színpadon miért hemzsegnek az akvári
umok, nem igazán érthető. Az sem biztos, hogy 
a tervező Fodor Viola hibája ez, hiszen a díszlet 
tervezésekor az előadás kimenete még igencsak 
kétes állapotban lehetett. A fekete térben helyi 
megvilágítással álló akváriumok jól néznek ki, 
és egyszerre alkalmi bútorokként is funkcionál
nak. Ez jó. Az akváriumban halacskák úszkál
nak, ez szép. De némelyik üvegház vize opálos, 
ez nagyon zavaró, és egy rövid utalástól elte
kintve — miszerint a ház ura lelkes akvarista — 
semmi funkciója nem látszik ennek az 
egyébként látványelemnek nem rossz térnek.
És úgy mint az a bizonyos csehovi puska, ami 
ha megjelenik a színpadon, fix hogy el is fog 
dördülni, úgy lefogadtuk, hogy itt akvárium fog 
törni, és víz fog folyni. S lön. Ez túl sokat sem 
a megértéshez, sem a hatáshoz nem tett hozzá. 
De még az utolsó jelenetben a legnagyobb 
akváriumba beúszó sellő sem volt meggyőző 
ebben az akváriumkérdésben.

Annál szebbek és jobbak a jelmezek.
Remete Kriszta jelmezei minden szereplő karak
teréhez pontosan illeszkedtek, az összhatást 
nagyban elősegítették, és még szépek is voltak 
a maguk bizarr világában. Még Stenczer Béla 
házi papucsos, köpenyes figurája is illeszkedett 
a többiek sokkal stilizáltabb ruhadarabjaihoz.
A sok fekete kosztüm ékes példája annak, hogy 
hányféle lehet a fekete...

A nem túl népes és megfiatalodott pécsi 
társulat számára nagy lehetőségnek bizonyult 
ez a munka, és Mohácsi is nyilván kedvet 
kapott a sok fiatal bizonyítani vágyó színész 
láttán, így szerzőjével kedvükre, rájuk írtak 
jeleneteket. A szerelmesek — Szabó Vera 
Mimolette és Pál András Cléante — kapcsolatá
nak alakulása egyre szövevényesebb, egyre 
több tartalommal telik meg, vicces jelenetek 
sokasága követi egymást, poén jön poénra, és 
ezt a hálás néző nem bánja. „Kisasszony, van 
magánál kötszer? Mert annyira magába estem, 
hogy felhorzsoltam a térdemet. ”

A szókimondó bölcs cselédlány Herczeg 
Adrienn figurája is — melyet nagy kedvvel igen 
jól alakít — egyre sokrétűbbé válik, Argan 
öccsének — Zayzon Zsolt — szerelmeként 
szinte családtaggá avanzsál, de a lányok szerel
mi tanácsadójaként is nagy szerepe van a 
családban. Beralde-dal szövődő zűrzavaros 
szerelmi viszonyuk kikristályosodásának pil
lanatában azonban a Halál másként rendel
kezik. Itt már nincs menekvés. Argan ifjú 
felesége, a szintén cselédlányból felkapasz
kodott szépséges Beline — Kovács Mimi 
alakításában — a háttérben nagyon aktívan 
mindent megtesz, hogy férje képzelt 
betegségeire minél előbb bizonyítékokat szol
gáltasson. Érdeke ez a javára fogalmazandó 
végrendelet aláírása miatt, melynek természetes

[ Stenczer Béla, Kovács Mimi 
és Szabó Vera

24 echo 2008/2

Moliére -  Mohácsi: A képzelt beteg
Pécsi Nemzeti Színház Z Á B R Á D I  M A R I A N N
Kamaraszínháza
2008. április 6. ........................................................



az is kitétele kell legyen, hogy a két leány — 
Mimolette és Rouelle (Darabont Mikold) — 
zárdába kerül. Mimolette azonban szerelmes az 
őt imádó, kicsit hiperaktív, ugyanakkor mindent 
elbénázó, de nagyon kedves Cleante-ba,
Rouelle pedig kissé nimfomán stichjével vadul 
lecsap az arra járó hím erőre. így egy nagyje
lenet keretein belül nem menekül karmaiból 
az okostojáskodó orvos utódot, Dr. Thomast 
kiválóan alakító Lipics Zsolt sem.

És itt álljunk meg egy szóra az orvostudo
mány fenegyerekeit felmutató színes paletta 
előtt. Mohácsiék szinte hiánytalanul felvonultat
ták az aktív orvostársadalom legkirívóbb létező 
prototípusait. A szigorú hagyományos 
orvoslástól kezdve a kézrátéttel és egyéb alter
natív természetes módszerekben hívő karakterig 
mindenki megmutatja a magáét.

Vidákovics Szláven, Lipics Zsolt, Urbán Tibor, 
Rázga Miklós nagyszerűen és jó ízléssel 
karikírozzák a szerepüket. Eközben persze mind 
férfiak is, és a szép és kívánatos Arganné iránti 
elkötelezettségük, ügybuzgóságuk sem kife
jezetten a háziúr pontos diagnózisának, meg- 
gyógyításának érdekét, sokkal inkább a nő 
kegyeinek elnyerését célozza. Mindannyiuk 
közül azonban Lipics Zsolt alakítása emelkedik 
ki. Ráosztott szerepe révén is a Darabont 
Mikolddal való vad szerelmi egymásra találási 
jelenetük kapcsán a nevetéstől szem nem 
marad szárazon. Lipics a jó ízlés határain belül 
fürdőzik a karaktere által megadatott 
komédiázásban.

A színészi játékot illetően mondhatjuk, 
hogy Mohácsi stílusteremtő ereje minden pécsi 
színészből kihozta a jót, a nagyon aktuális és 
szellemes darabválasztás az átírás nyomán egy 
a mindennapi életünkben zsigerig ható prob
lémát tár fel elgondolkoztató, ám mégis nevet
tető formában. Igazi komédia. Az előadás záró
jelenetében azonban szinte megfagy a levegő. 
A nevetést visszatartott lélegzet váltja fel a 
színpadon, nézőtéren egyaránt, amikor a min
denre elszánt Halál utoljára jön, hogy elvigye 
áldozatát. A jól ismert okból (diszlexia) 
kifolyólag viszont a kiszemelt áldozat 
ismeretlen, így a haláltáncnak valóban mind
annyian részesei vagyunk. ■

Argan, képzelt beteg — Stenczer Béla
Béline, Argan második felesége — Kovács Mimi
Mimolette, Argan lánya, Cléante szerelmese — Szabó Vera
Rouelle, Argan kislánya, Mimolette húga — Darabont Mikold
Béralde, Argan öccse — Zayzon Zsolt
Cléante Coulommiers, Mimolette imádója — Pál András
D’Auveregne, orvos — Vidákovics Szláven
Dr. Thomas D’Auveregne, D’Auveregne fia — Lipics Zsolt
Dr. Boursin, md — Urbán Tibor
Dr. Livarot, orvos — Rázga Miklós
Toinette, szolgáló Arganéknál — Herczeg Adrienn
Halál — Széli Horváth Lajos
Zenész — Kovács Márton
Zenész — Rozs Tamás
Zenész — Weber Kristóf
Zenész — Károly Zoltán

Díszlettervező — Fodor Viola 
Jelmeztervező — Remete Kriszta 
Zeneszerző — Kovács Márton 
Rendező — Mohácsi János

Beethoven összes 
zongoraszonátája 
Király Csaba 
előadásában
Mindenre képes technika, gazdag színpaletta, 
arányos formáló készség, tökéletes stílus
ismeret, biztos belső hallás... — mindezek 
ugyan kötelező „kellékei” egy kiváló 
pianistának, mégis ritkán döbben rá az 
ember egy-egy hangverseny után, hogy az 
előadóművész ezekkel mind olyan mértékben 
rendelkezett, mint Király Csaba, akinek a 
közelmúltban fejeződött be nyolc estéből 
álló Beethoven-sorozata a Filharmónia Dél- 
Dunántúli Kht. rendezésében, a Művészetek 
és Irodalom Házában.

A Liszt-díjas orgona- és zongoraművészt 
országosan és nemzetközileg már régen szá
mon tartják, de azt, hogy mire képes, hogy 
milyen hatalmas ambíciók fűtik, csak Pécsre 
telepedése óta nyílt alkalmunk megismerni.
A Mozart bicentenárium évében Mozart 
összes szonátáját, most Beethoven 32 
szonátáját játszotta, s tele van további nagy 
tervekkel, láthatólag szeretné „bekebelezni” 
a zongorairodalom egészét, magáévá tenni 
a nagymesterek alkotásait.

E nagy sorozatokat kottából játssza, — 
épp elég kül- és belföldi hangversenyen ját
szik fejből — de rendelkezik egy olyan 
különleges kotta- és partitúraolvasási 
készséggel, mellyel ezt olyan színvonalon 
teszi, hogy vetekszik a legnagyobbak kiérlelt, 
fejből sokszor előadott műsorszámainak 
lemezfelvételével. Teszi ezt egy profi 
muzsikus magától értetődő természetes
ségével és közvetlenségével.

A végig telt házat vonzó rendezvény- 
sorozat műsorszámainak egyenkénti, 
részletes méltatására vagy kritizálására egy 
ilyen cikk nem adhat alkalmat, a benyomá
sok sugallta vélemény többnyire úgyis 
mindig szubjektív, s nem lévén hivatásos 
kritikus, mindig a híres mondás cseng a 
fülembe: „írj rossz kritikát — szerzel egy 
ellenséget; írj jó kritikát — szerzel száz 
ellenséget” (jelen esetben Király Csaba 
összes irigyét...).

A 32 szonáta monumentális hegyvonu
latában az interpretálásban is voltak csúcsok 
és völgyek. S miközben a csúcsok felejthe
tetlen kilátása örökre emlékezetes marad, 
a völgyekben is sok virágot szedhettünk.

BÁNKYJÓZSEF 
zongoraművész
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Aktuális társadalmi jelenségekre, szélsőséges 
politikai mozgalmakra reagált kimondva, kimon
datlanul Balikó Tamás rendezése. Az előadás 
egyértelműen letette a voksát, felmutatta a 
totalitárius erőszakrendszer kíméletlen racionali
tását, az „ordas eszmék” hátborzongató hatás- 
mechanizmusát. Az etikai üzenet megkérdő
jelezhetetlen, összességében mégis a tanulsá
gos kudarc címkével lehet csak ellátni 
Az ötödik pecsét pécsi színpadi változatát.
A Sánta Ferenc regényéből készült Fábri Zoltán 
film klasszikussá vált, a színészek között 
megtaláljuk Őze Lajost, Márkus Lászlót, Dégi 
Istvánt, Horváth Sándort, Latinovits Zoltánt, 
Cserhalmi Györgyöt... Felejthetetlen szerep- 
osztás, kamaszkorom egyik meghatározó 
filmélménye volt.

Hamvai Kornél átdolgozása és Balikó rendezése 
túlságosan tisztelettel övezte a filmet. Amint 
azt a színház honlapján írják: „A mai zűrzavaros 
eszméktől és gondolatoktól terhelt világban, 
amikor a részigazságok elfedik az egész igazát, 
ez a mű lehet az évad egyik legfontosabb 
előadása”. A mondat állításával egyet lehet 
érteni, mivel az előadás a humanizmusával, 
erkölcsiségével tanít, de cáfolni is lehet, mert 
ezt nem jó módon teszi. Az évad legfontosabb

előadása a PNSZ-ben a Mohácsi János rendezte 
Képzelt beteg lett, mert évek óta senki és 
semmi nem mozgatta meg ennyire a társulatot, 
s a közönséget egyaránt, tovább fontossá vált 
— kissé érdemtelenül — az Ivanov, mert a 
POSZT versenydarabjai közé került. Az ötödik 
pecsét nem a legfontosabb előadás, hanem 
a legaktuálisabb.

Az nem kifogásolható, hogy a rendező nem 
választott frissebb formát az előadásnak, nem 
bontotta még jobban elemeire a történetet, s 
nem épített fel egy új darabból egy új előadást. 
Nem ezt tette, hanem felvállaltan a filmhez 
viszonyult, ez az ő döntése. De az már kifogá
solható, hogy a hosszadalmas társalgásra épülő 
nyitójelenet a sablonos, panelekre épülő 
színészi játék miatt unalmas. A cselekmény 

nélküli társalgás komoly színészi 
munkát igényel. Horesnyi Balázs 
meghökkentő és pontos díszletében 
a kiskocsma három törzsvendége 
(Bánky Gábor, Németh János és 
N. Szabó Sándor) és a tulaj (Krum 
Ádám) bár vázlatosan felépítenek 
egy-egy személyiséget, s azok a 
darab keretein belül működnek is 
a maguk keretei között, mégis az 
etikai kérdés fölött tartott hossza
dalmas diskurzust csak egyetlen
egy színész játéka volt képes 
elevenné tenni. Egyedül a Készéi 
fényképészt alakító Bellus Attila 
színpadi jelenléte vált érzékel
hetővé. Öröm volt majd két évtized 
után újra a Pécsi Nemzeti Színház 
színpadán látni Bellust. Koncentrált 
játékával felcsillantotta a jó etőadás 
lehetőségét.
Balikó rendezése (Fűnk Iván nehe
zen értelmezhető társrendezői 
közreműködésével) egyfajta 
klasszikusan kódolt műalkotás, 
amely a befogadót a számára állí
tott értelmezési csapdákkal irányít
ja. S bármennyire is sűrít, átértel
mez az előadás (időt, teret) 
mégsem vált korszerűvé (a múlt 
század hetvenes éveinek színházi 
közvetítései jutottak eszembe a 
dialógusok tempóiról). A történet 
felmondására vállalkozott a ren
dező, nem nyitott új horizontot, 
nem kínált új értelmezést, de a 
klasszikus értelemben vett erkölcsi 
tanítást sem kapjuk meg maradék
talanul. Nem kapunk választ arra, 

mit akart a rendező a történet színpadra 
vitelével hozzátenni Sánta Ferenc regényéhez. 
Miért nem a könyvet, vagy a filmet adta a 
kezünkbe? A gonoszságot és a nyilas oldal 
működését nagyobb műgonddal ábrázolták a 
pécsi előadásban, mint az ártalmatlan kisember 
szenvedését. Bellus alakítása mellé csak néhány 
percre nőtt fel a Bánky Gábor megformálta órás 
alakja, amikor a gondjaira bízott zsidógyerekek
kel szerepelt együtt. Akkor kapott olyan part

nereket (László Rebeka, Sára Alexandra), 
akikkel összjátékra is képes lehetett, akik 
érzelmeket válthattak ki a nézőből. Az előadás
ban a „sötét erők” bemutatása — Ottlik Ádám, 
Köles Ferenc és Tóth András Ernő — hitele
sebben sikerült, mint a kispolgároké. Mert bár 
Németh János eljutott a színpadi sírásig, de 
az egész börtönjelenet cidrizése, félelemábrá
zolásának színpadiassága inkább nevetséges, 
semmint együttérzést keltő volt (a rendező 
törekvése ez utóbbira irányult). Krum Ádám 
minimáleszközökkel oldotta meg a feladatát, 
de N. Szabó Sándor számára nincsenek elég 
élesen kijelölve a játékszabályok. Nemcsak 
a színész felelőssége a ripacskodás, hanem a 
rendezőé, hiszen a színész önmagától minden 
szituációban a legkönnyebb megoldást választ
ja. Mímeli azt, hogy megverték. Mímeli azt, 
hogy valamit érez. Félreértés ne essék, ez a 
dolga, csak az emberábrázolás hitelességét 
kérem számon. Nem a Sztanyiszlavszkij-mód- 
szert, vagy Artaud Kegyetlen színházát várom 
el. Nem Róbert Wilson rendezéseinek színvona
lát, csak a lélektani hitelességet. Ahogy a végső 
próbát, a kikötözött, félmeztelen, véresre vert 
Vasöntő arcul csapását is mímelésnek kell 
minősíteni, de azt már a rendező részéről.
A hatásvadászatot számon kérni a színháztól 
botorság, de egy merőben konzervatív színházi 
előadás tetőpontján a színpad első harmadában 
elhelyezni, a nézők szája elé lógatni egy vértől 
iszamós emberi testet, az micsoda? Az addigi 
erőszak ábrázolás nem haladta meg egy átlagos 
Piedone film verekedési jeleneteinek színvona
lát. Milyen elv kívánja ezt megtetézni még más
fél liter „élethű” művérrel, s néhány ragasztott, 
gennyedző műsebbel? A háttértudatunkban 
azonnal transzcendentálunk: a véresre vert 
kommunista magát Krisztust formázza? A Vincze 
Balázs által eszköztelenül — nem szenvelegve 
— alakított haldokló ember felmagasztosul.

Az előadással az a baj, hogy hiányoznak 
a poétikus felhangok, rosszul dramatizált, 
didaktikusán felépített, szájbarágós végered
mény született néhány jobb alakítással. Ottlik 
Ádám Civilruhás főnyilasa démoni sugárzású, 
Köles Ferenc buta nyilasa mai hús-vér figura, 
ahogy Bellus Attila ártatlan arcú, szánandó 
fényképésze is köztünk él, félelmetesen 
destruáló nyomorékká alakul át a színen 
(Miskin herceg szerepéért kiált ez a színpadi 
jelenlét, s ha már visszatért Hollandiából...), 
de a többiek miért mímelhettek? Mi indokolja 
a színpadon két jó szándékú amatőr színésznő, 
két kórustag jelenlétét? Milyen esztétikai elv 
vezethetett oda, hogy két prózai színészetre 
alkalmatlan amatőr kapta a szerepet? Ez nem 
tragikomikus performansz, ez egy kétrészes 
színmű, amely a görög-zsidó-keresztény 
kultúrkör véráldozatáról szól, aktuális, magas
rendű az alapanyag, nem megengedett a mímelt 
játék. Ez olyasmi, mint csasztuska formában 
kritikát írni. Olcsó, lehetséges, de értelmetlen. 
Méltatlan a vállaláshoz. Korszerűtlen.
Fölösleges. Talmi. ■
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Hogy kerül a „néptáncos”
csizma az asztalra... (az Echo-ba)?
A néptánc, mint magaskultúra?!
Gondolatok egy néptáncest kapcsán.

Ahogy ismerőseimtől hallottam, az Echo nem 
hemzseg a néptáncról, a népzenéről írt cikkektől, 
kritikáktól. Ez az írás mégis megszületett. Ennek 
oka talán az a felismerés, hogy ez így nem mehet 
tovább! Legalábbis ezen cikk erejéig nem.

A Pécsi Kulturális Központ rendezésében április 
2-án 19 órakor az Ifjúsági Ház színpadán tánc- 
színházi est keretében mutatkozott be a 
székesfehérvári Álba Regia Táncegyüttes és 
a pécsi Mecsek Táncegyüttes. A Zalai 
Táncegyüttes technikai okok (autóbuszuk egy 
defektet követően az árokba csúszott) miatt 
nem érkezett meg. Szerencsére senki sem sérült 
meg.

A szórólapon, amin a műsort hirdetik a 
következő áll: A/ÉPTÁNCSZÍNHÁZ. Három külön
böző módon írt szó egybeírva. A látott műsor 
azt igazolja, hogy mind a három fogalom 
egyenrangú. Színházat láttunk a javából, a tánc 
nyelvén, mégpedig a néptánc nyelvén előadva.

Napjainkban az autentikus néptánc mellett 
egyre népszerűbbek az ún. néptánc alapú 
tematikus művek, táncszínházi produkciók. A 
gondolat, hogy a néptáncban ne csak a „tiszta 
folklórt” jelenítsék meg és állítsák színpadra, 
nem új keletű.

A második koreográfus nemzedék tagjai 
(Galambos Tibor, Tímár Sándor, Györgyfalvay 
Katalin, Novák Ferenc és Szigeti Károly) és 
a hozzájuk sorolható Kricskovics Antal sokat 
vitatkozott arról, melyik az a műfaj, amelyik 
igazán hivatott a magyar táncfolklór tolmácso
lására: az autentikus vagy az ún. tematikus tán
cok. Három alkotó: Györgyfalvay Katalin a sok 
szimbólumot használó, drámai, mély mondani
valót hordozó műveivel, Kricskovics Antal

a Graham-technikát és a néptáncot ötvöző for
manyelvvel alkotott koreográfiáival, Novák 
Ferenc a tiszta dramaturgiájú táncszínházi 
műveivel az utóbbi utat választotta.

Változást hozott és újabb lökést adott 
a tematikus műfajnak a mostani műsorban is 
több alkotással szereplő kiváló pécsi koreográ
fus, Bognár József 1982-ben alkotott műve 
a Don Quijote. Először fordult elő, hogy a mon
danivaló és a szimbolika mellett megjelent a 
humor és a groteszk. Emlékszem, hogy mekkora 
ováció, taps és röhögés fogadta ezt a művet. 
(Szerencsémre a Baranya Táncegyüttes tagja
ként ebben a műben eltáncolhattam Sancho 
Pansa szerepét.)

A kérdés mára már úgy érzem eldőlt, annak 
ellenére, hogy a vita többször is fellángolt.
Az autentikus néptánc mellett a néptánc forma
nyelvét használó tematikus színpadi, táncszín
házi és kortárs alkotások jól megférnek egymás 
mellett, egyik létjogosultsága sem megkérdő
jelezhető.

A táncesten a Mecsek Táncegyüttes 
előadásában Molnár Péter: Huncut mese és 
Bognár József három: Tóték tánca — tisztelet 
Örkény Istvánnak, Életem filmje — Karinthy 
Frigyes emlékének és a Pulpitus című koreográ
fiáját láthattuk. Az Álba Regia Táncegyüttes 
Majoros Róbert: „Ha megfogom az ördögöt...” 
és a Skizo, valamint Gálber Attila: A barátoké 
című koreográfiáját mutatta be.

Molnár Péter a Mecsek Táncegyüttes Örökös 
Arany Sarkantyús táncosa koreográfusként még 
csak szárnyait bontogatja. A Huncut mese az 
ismert és már többször feldolgozott, a juhait 
kereső pásztor történetét meséli el kedves
bájos, humorral átszőtt előadásban.

Majoros Róbert: „Ha megfogom az ördögöt...” 
című koreográfiája felejthető. Az alapötletet, 
mivel önmagában sem hordoz túl sok mondani
valót, nem tudja kibontani, helyette táncolnak 
egy jót (?). A szerző másik koreográfiája, 
a Skizo, telitalálat. Egyszerre látjuk táncolni 
a színpadon és egy vetítővásznon is a táncost.
A vásznon a másik énje egy idő után másként 
kezd táncolni, másként gondolkodik. Ez a 
helyzet — miközben a valóság és a képi világ 
átjárhatóvá lesz — sok humoros helyzetet szül. 
Az ötlet és a megvalósítás is fantasztikus, jól 
kidolgozott.

Gálber Attila sodró lendületű műve: A bará
toké örök érvényű igazságot közvetít. Még a 
legjobb barátokat, a legerősebb közösségeket 
is bomlaszthatja, egymás ellenségévé teheti a 
politika, egy eszme, egy diktátor, ... a gonosz.

A végére hagytam Bognár József három 
koreográfiáját. A Tótékban, — amint korábbi 
művei közül a Don Quijote-ban, a Mario és a 
varázslóban — a mondanivaló lényegét láttatja 
zseniálisan. A pulpituson politikus áll. Mindegy 
az évszám, a történelmi kor, ő csak szónokol.
Az élet pedig a háttérben zajlik. A koreográ
fiában az 50-es évektől napjainkig mutatja be 
a szerző a különböző korszakokat, fantasztikus 
képi humorral.

És, hogy Bognár a „humorban nem ismer 
tréfát” jól példázza legújabb műve az Életem 
filmje, amelyet az idei Zalai Kamaratánc 
Fesztiválra készített Karinthy Frigyes emlékének 
szentelve, az író egy zseniális novellájának 
ihletésére. Az ötlet elképesztő: egy ember életét 
meséli el, visszafelé pörgetve az eseményeket 
(és a mozdulatokat), a haláltól a születésig.
A képzeletbeli mozigépész fordítva teszi be 
a filmszalagot ...

Egyedülálló ez a műfaj itt Európában. Nem 
ismerek más országot, ahol a néptáncot 
anyanyelvként ilyen nagyszerűen alkalmaznák 
a táncszínházi előadásokban.

A műfaj népszerűségét a mai est is igazolja. 
A nézők végig élvezték az előadást, fantasztikus 
volt a hangulat. A látott produkciók méltán 
népszerűsíthetik a néptáncot. A fiatalabb gene
ráció jobban érti a táncszínházi műveket, a 
műfaj közelebb áll hozzá, így a formanyelvet, az 
autentikus néptáncot ezeken keresztül ismerheti 
és szeretheti meg.

A Pécsett alkotó Bognár József és Gálber 
Attila neve mellett meg kell említenem Hágen 
Zsuzsa nevét is, aki a Hetedik Kortárs 
Táncműhely vezetője és koreográfiáival már 
jelentős sikereket ért el. A néptáncegyüttesek 
közül a Baranya, a Mecsek és a Misina 
Táncegyüttesben foglalkoznak tematikus művek 
bemutatásával. ■
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Bognár József „Pulpitus” -a 
a Mecsek Táncegyüttes előadásában
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Pszihattyúk

Csajkovszkij-Juronics: A hattyúk tava 
Szegedi Kortárs Balett 
Pécsi Tavaszi Fesztivál 
Pécsi Nemzeti Színház 
2008. április 7.

Húszéves a Szegedi Kortárs Balett. A jelenleg 
12 tagú szegedi táncos társulat fele a Pécsi 
Művészeti Szakközépiskola növendéke volt, 
a díszelőadás vendégművésze pedig a Kossuth- 
díjas pécsi táncművész, Uhrik Dóra.

Az örömteli jeles ünnep alkalmából nem 
kisebb klasszikust, mint Csajkovszkij Hattyúk 
tavát vette elő az együttes alapító koreográfusa, 
Juronics Tamás. A klasszikus, feszes tempójú 
orosz balett emblematikus műve azonban 
merőben új értelmezést kapott, s ezzel a pécsi 
közönség viszonyát is megváltoztatta a 
bűbájos, tütübe öltöztetett hattyúhadsereg 
időtlen képével szemben. A Tavaszi Fesztivál 
pécsi programjai között évről évre láthatjuk 
a szegedi együttes egy-egy kiváló produkcióját, 
mindannyiszor maradandó élményben 
részesülve, de az idei minden eddigit felülmúlt.

Az elmúlt 130 év során számtalan hagyo
mányos és kísérletező előadás alapját képezte 
Csajkovszkij első balettműve. Addig azonban, 
amíg a klasszikus mese történetét egy az egy
ben felidéző előadások bátran színezték a 
történetet a happy end irányába, Juronics 
értelmezése a szimpla sztoriból már sejthető 
„túlvilági” vonalon indul el, és ás le a mély 
rétegekbe.

A mese:
Siegfried herceg, akinek menyasszonyt kell 

választania születésnapi bálján, ám képtelen 
szerelemből megnevezni jövendőbelijét, elke
seredésében az erdőbe menekül. Ott épp célba 
vesz egy hattyúcsapatot, amikor megjelenik egy 
inkább nőre, mint madárra emlékeztető, csodás 
alak.

Az egyetlen pillantástól szerelmessé váló 
Siegfried megtudja, hogy Odette-et egy gonosz 
varázsló, Rothbart átka sújtja, és csupán éjszaka 
veheti fel eredeti alakját, nappal viszont hattyú 
képében kénytelen járni a világot. Siegfried 
rögtön végezne Rothbarttal, de Odette mérsék
letre inti, hiszen ha a varázsló meghal, mielőtt a 
varázsige ereje megtörik, a lány örökre hattyú 
marad. Siegfried tehát visszatér a palotába, ahol 
menyasszonyjelöltek sora várja őt, köztük Odile, 
Rothbart leánya, akit a varázsló Odette-hez 
tökéletesen hasonlóvá változtatott, mindössze 
ruhája színe más — fehér helyett fekete.

A megtévesztett herceg így őt választja 
leendő hitveséül, de döntését azonnal megbánja, 
amikor a távolban megjelenik az igazi Odette. 
Siegfried a tóhoz siet, hogy Odette bocsánatáért 
esedezzen, de Rothbarttal kell megküzdenie.
A varázsló azonban őt és Odette-et is elpusztítja, 
miközben maga is belehal a küzdelembe. A két 
szerelmes csupán a túlvilágon válhat egymásévá, 
és élhet örök békében.

Az előadás:
Látszólag egyszerű, fekete keretbe zárt 

térben játszódik az előadás, minimális beren
dezéssel: az előtérben bálterem, a háttérben 
Siegfried szobája, benne egy nagy ágy, egy 
zuhanyfülke, körülötte papírhattyúk, és a szín
pad két szélén három-három plazmatévé.
A kijelzőkön az agykéregben lejátszódó elektro

mos folyamatok mérésére szolgáló EEG képek 
láthatók, melyek minden bizonnyal az álomba, 
a tudattalanba vezetnek bennünket.

S ami ettől kezdve a színpadon történik, 
az álom, vagy ébrenlét, a test vagy a lélek 
dimenziójának tekintetében örök kérdés marad.

A táncosok képzettsége, felkészültsége, 
a koreográfus gazdag képzelőereje, vizuális 
érzékenysége csodaszép mozdulatokat, képeket 
eredményez a színpadon. Itt azonban kike
rekedik egy másik sztori, egy igazi, akár minde
gyikünkről szóló, leleplező családi sztori. Adott 
a két szerelmes, akik nem lehetnek egymáséi.
A jó svádájú Siegfried — HallerJános és a fehér 
hattyúvá varázsolt szépséges Odett — jónás 
Zsuzsa. Adott az egyben tyúkanyó és anya
oroszlán típusú anya, Siegfried anyja, a talpig 
ropogósra keményített fekete szaténruhába 
öltözött királynői alkatú asszony — Uhrik Dóra 
megszemélyesítésében. Már első táncukból 
nyilvánvaló lesz, hogy a fiú szerelemre és 
szabadságra vágyódásának legfőbb gátja a 
gyermekét magához láncoló, óvó, védő anya, 
aki a fiát táncra csábító lányok helyett is magát 
kínálja neki partnerül. Adott Rothbart (Kalmár 
Attila), a gonosz varázsló, a tekintélyelvű, 
érzéketlen, rideg apa szerepében. S a végzet 
asszonyát szimbolizáló leánya Odilia (Kopeczny 
Katalin), a fekete hattyú. A fehér-fekete oppozí- 
cióra épített előadás didaktikusnak tűnő vonu
lata cseppet sem von le a produkció értékéből, 
hiszen a megannyi szimbolikával terhelt előadás 
pontosan ezért, a kiváló arányérzékéért tud 
egységes, érthető és egyben hatásos maradni.

A hattyú szimbolikája önmagában is sokat 
sejtet. Mindannyian ismerjük a közelgő halálát 
érző hattyú dalának szimbolikáját. A hattyú 
hosszú nyaka képezi a hidat, az átmenetet az 
életből a halálba, és vissza, de ez jelzi az örök 
hűséget, a tiszta szerelmet is. Juronics 
értelmezése szerint tehát a sztori számtalan 
mélységet rejt magában. Ilyen például

Siegfriednek a nőkkel való kapcsolata. Vajon 
miért vonzza a hattyúvilág? Miért álmodja őket 
embernek a velük való találkozás után? Álom 
és a valóság dimenziójának összeolvadásával 
Siegfried saját vízióinak rabjaként kering a 
világban. Elvágyódása, szabadság és szerelem 
iránti vágya, ábrándja a halálról, a hattyú 
átváltozásának története, egyszóval az egész 
szürreális mese ebben a pszichoanalitikus 
megközelítésben nyer igazi értelmet. A két világ 
közötti átjárhatóság megtestesítője egyben a 
királyi ágy, melynek süllyesztőjéből kerülnek fel
színre, majd tűnnek el az aktuális álom/valóság 
szereplői.

A Szegedi Kortárs Balett tehát újra-, és 
átértelmezett egy évszázados tabut, egy nagy 
klasszikust anélkül, hogy az bármit veszített 
volna varázsából és imázsából. A látottak 
kényszeres értelmezésén túl az előadás leg
nagyobb erénye mégiscsak a magával ragadó 
expresszív képi és táncos technikai bravúrjaiban 
rejlik. Nagyszerű érzés látni, élvezni, amint 
az ütemes Csajkovszkij zenére táncoló hattyúk 
nem a szigorúan vett, kopogós ritmusban, 
hanem azt sokszor felezve, mintegy lelassítva 
táncolnak, jelmezüket tütüről szinte már-már 
tökéletes hattyútoll jelmezre váltva varázsolnak 
minket ismerős — ismeretlen, valóságos — 
szürreális világukba. ■

Koreográfus, rendező: Juronics Tamás 
Táncosok:
Siegfried — Haller János 
Odett — Jónás Zsuzsa 
Siegfried anyja — Uhrik Dóra 
Rothbart — Kalmár Attila
Odilia, Rothbart lánya — Kopeczny Katalin, Jónás Zsuzsa
További szereplők: Czár Gergő, Fehér Laura, Fekete Zoltán,
Finta Gábor, Pálmán Kitti, Szarvas Krisztina, Tarnavölgyi
Zoltán, Tóth Andrea
Jelmeztervező: Földi Andrea
Dramaturg: Almási-Tóth András
Fény: Stadler Ferenc
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All That Jazz
„A jazz — és vele együtt minden művészet — 
a maga egészében olyan, mint valami élő orga
nizmus, amelyen minden kor, minden irányzat és 
minden jelentős művészegyéniség rajta hagyja 
a nyomát, s ezen felül ennek az élő szervezetnek, 
az emberiség kultúrájának egy-egy sejtjét 
alkotja... ” (Pernye András)

Beindult a 2008-as jazzhenger! A kilencvenes 
évek pécsi sztárdömpingjét' is túlszárnyaló, és 
az akkori POTE Jazzfesztiválok hangulatát idéző 
programsor várt az év eltelt időszakában a 
minőségi zenére kiéhezett nagyérdeműre. Nem 
lehet panasz a választékra: a hagyományos 
stílusoktól a legújabb kortárs irányzatokig 
a legszélesebb skálán szinte minden műfajra 
kiterjedt a felhozatal. A helyi hősöktől a 
fővárosi muzsikusokon át a világsztárokig 
a legkülönbözőbb előadók szerepeltek a szín
padokon.

A tradicionális zenével fellépőket pl. a vissza
járó kanadai ragtime zongoristahölgy, Mimi 
Blais mellett az 50 éves Benkó Dixieland Bánd, 
a gospellel, blues-zal és magyar kísérőkkel fel
lépő veterán amerikai gitáros-énekesnő, Jeanne 
Caroll, az eszéki, négytagú Árgus, vagy a Cotton 
Club Singers jazzvokálja képviselte. Idesorolható 
az ismert helyi erőkből álló Jazz Fór Fun (a Six 
Fór You négytagúra redukálódott változata) 
standardokra épülő műsora is. Érdekes színfolt
nak számított a Balázs Elemér Group és a 
Voces4 Ensemble „A Reneszánsztól a jazzig” 
című, korokon átívelő koncertje, az európai 
zenetörténet kollektív zenei nyelvét felidézve.
A crossover fúziója jegyében összeállt Fekete 
Kovács Kornél Quintet és a Pannon 
Filharmonikusok „Symphonic Project”-je ősbe
mutatóként klasszikus átiratokkal (Handel, 
Saint-Sains) és Fekete-Kovács kompozíciókkal 
jelentkezett, a szimfonikus jazz újraértelmezé
sével, továbbgondolásával.

Berlinben élő világsztárunk, a jazz, a latin, 
a roma- és a klasszikus zene határvidékein járó 
Snétberger Ferenc gitáros a szintén külhonban 
élő Tony Lakatos szaxofonossal és az olasz 
Paolo Vinaccia dobossal adott izgalmas kon
certet. Az egymást inspiráló muzsikusok a tem

peramentumos és virtuóz dallamoktól a lírai 
hangulatokig a kortárs improvizatív műfaj sok
féle megoldásával, dinamikai variációjával telje
sen lenyűgözték a jelenlévőket.

A Pécsről a fővárosba távozott (mint oly sok 
helyi jazzmuzsikus) és újra itt fellépő Juhász 
Kornél gitáros Cornelio Tutu Band-]éve\ a latin- 
funky-jazz irányzat kellemes, befogadható vál
tozatát műveli. Ahogy a nagyobb figyelmet 
érdemlő Magyar Jazz Ünnepe Pécsett kétnapos 
rendezvényét nyitó pécsi Fuego Virtuoso 
négyese is, mely a villámkezű Kócziány Tibor 
gitáros vezényletével a flamenco elemeit is 
keveri tüzes latinjazz zenéjében. A már említett 
Jazz Fór Fun mellett még két remek négy-négy
tagú fővárosi formáció, az Equinox és a Borbély 
Műhely szerepelt. Előbbi Márkus Tibor kompozí
cióit, egyfajta modern mainstream jazzt adott 
elő zongora, szaxofon, nagybőgő és dob felál
lásban. Míg utóbbi az etnojazz szaxofonos, 
tárogatós, furulyás, cimbalmos Kárpát-meden
cei, balkáni zenei változatát vezette elő Borbély 
Mihály vezetésével.

A jazzelemekkel is átszőtt könnyed 
világ(pop)zenével előrukkoló kameruni szár
mazású, az USA-ban élő Richard Bona basszus- 
gitáros-énekes-hangvirtuóz és igen jó erőkből 
álló nemzetközi formációja telt házat vonzott 
a Szigeti úti aulába (április 7.). Ennek dacára 
azt azért talán nem csak a vájt fülűek érezhet
ték, hogy csak néha, egy-egy izgalmas pillanat
ra villantották meg tényleges tudásukat, fan
tasztikus virtuozitásukat. A ritkán hallott 
egységes hangzást produkáló csapat és főnöke 
kontrollálattan zsenialitása, túlzásba vitt popu- 
taritásra törekvése többnyire bombasztikus, 
magamutogató megoldásokat hozott közön- 
ségénekeltetéssel és táncoltatással. Na, persze 
hogy nem maradt el a zajos siker...

A 9:30 CoUective & Alian Chatter kortárs 
kísérletező zenéje az előző abszolút ellentétét 
hozta az IFI színháztermében március 11-én.
A Huszár Endre dobos vezette kilenctagú 
nemzetközi formáció (amerikai, német és hazai 
zenészek) két CD-n is megörökített számai 
mellett Satnam Ramgotra indiai táblás és 
ütőhangszeres blokkja jelentette az egzotiku
mot, bár produkciója nem egészen szervesült

az est folyamatába. A New Yorkból származó 
langaléta színes bőrű énekesnő, Desney Bailey 
érdekesen expresszív stílusával tűnt ki.
Érződött, hogy magabiztosan birtokolja sokféle 
irányzat technikáját a hagyományos jazztől 
az elektronikus zenén alapulókon át az avant
gárdig. Kozma Orsi eltérő előadásmódja, tónusa 
jól ellenpontozta duóikat. Rodney Lee és Nagy 
János elektronikakezelő/billentyűsök 
hangszőnyegeik mellett sokszor az indusztriális 
keménységig terjedő skálán csaltak elő külön
leges hangzásokat, improvizációk mellett. 
Zsemlye Sándor izgalmas szaxofonszólóival, 
míg Mohai Tamás gitáros sokszor a legdurvább 
progjazz szólókig elmenve építette a formáció 
szigorú zenéjét. Másnap ugyanitt a Metronóm 
Jazzklubban csak úgy füstölt a német Jazz 
Pistols trió erőteljes zenetámadása. Stefan Iván 
Scháfer gitáros, Christoph Victor Kaiser basszus- 
gitáros és a végig szövegelő Thomas Lui 
Ludwig dobos a Sex Pistols punkenergiájával 
játszotta a jazzből, jazzrockból, progrockból, s 
gépek nélküli nujazzből építkező, mégis a kon
venciókat kerülni szándékozó energiainfúzióját. 
Mini felállás — óriási zene, kis klub — nagy 
hangulat, mi kell még!

A tavaszi jazzparádé csúcspontjának két
ségkívül a soha nem látott színvonalat hozó 
II. Pécsi Nemzetközi Jazz Hétvége számít. Remek 
választásnak bizonyult a Kinő Cafés előterű 
Uránia mozi: hangulatos helyszínt biztosított a 
március 28-29-i fesztiválnak. A Horvátországból 
érkezett négytagú Árgus (altszaxofon, gitár, 
basszusgitár, dob) rutinos zenészeinek stan- 
dardekből álló műsora indította a sort. Majd 
az egyre népszerűbb popjazzhercegnő, Harcsa 
Veronika 2005 óta létező kvartettje lépett 
színre második CD-jük, a „You don’t know it’s 
you” dalaival. Magabiztos tudással (most 
fejezte be a Jazzkonzit), a skandináv 
énekesnőket jellemző kellemes hangtónusával, 
színes egyéniségével, különleges előadói 
stílusával — mint egy színésznő játssza el saját
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szerzeményei történetét — teljesen a kisujja 
köré csavarta a tomboló közönséget a zsúfo
lásig megtelt nézőtéren. Olyan remek muzsiku
sok kísérték, mint Blahó Attila zongorista, 
Majtényi Bálint dobos és az ezúttal 
helyettesként beszállt Glázer Péter nagybőgős. 
És még az óriási hangulatot is fokozni lehetett! 
Érkezett a Franciaországban élő svájci trom
bitás-világsztár, Erik Truffaz és három társa: 
Patrick Muller billentyűs, Christophe Chambet 
basszusgitáros, valamint Marc Erbetta dobos.
A közönség is egyre nagyobb számban 
érkezett... volna — Truffaz híre ide vonzott 
seregnyi fővárosi és vidéki érdeklődőt is, hisz 
most csak itt lépett fel az országban —, ezért 
sokan nem is jutottak be hely- és jegy 
hiányában. Akik viszont befértek, a kortárs 
jazz magasiskolájában részesülhettek: a Miles 
Davis-i hagyományok, a nujazz, a modern elekt
ronikus tánczene, a funky és a világzene sajá
tos ritmusvilágú elegyét hallhatták. A koncert
program a 1997 óta megjelent Truffaz lemezek 
ismert számaiból alakult ki, a trombitást 
jellemző finom, tevegős-lebegős szólói reveiá- 
cióként hatottak, különleges atmoszférát 
teremtve. Dobosa is kitett magáért: a gépek 
tördelt ritmusképleteinek interpretálása mellett 
soha nem hallott hangokat csikart ki instrumen
tumaiból, kis elektromos kütyüje segítségével.
S a ráadásban elejtett ]e t’aime-paródia is 
zseniális húzásnak bizonyult... Másnap Bódy 
Magdi és Barátai léptek elsőnek színpadra jazz, 
blues, rock és sóul örökzöldek (Summertime, 
Chains of fools, Route 66, My funny Valentiné) 
hangulatteremtő előadásával. A hetvenes évek
ben ismertté vált énekesnő a nyolcvanas évek
ben Észak-Amerikába költözött, Kanadában és 
az USA-ban is rendszeresen fellépett, illetve 
lemezeket készített. Manapság újra itthon él. 
Mindent tud az éneklésről, amit csak lehet, 
hangja is egyre érettebbé vált az idők 
folyamán. Együttesében egyébként a Pécsről 
a fővárosba, illetve külföldre került Szende 
Gábor dobos szerepelt. Következett a 
Kaltenecker Trió, a fesztivál nagy meglepetését 
okozva: ilyen kreatívan kiérlelt, összefogott és 
ütős fúziós jazzprogramot ritkán hallani. 
Kaltenecker Zsolt zongorista, a vele több mint 
10 éve játszó Borlai Gergő dobossal és a másfél 
éve társ Hárs Viktor basszusgitárossal a 
triózenélés magasiskoláját mutatta be. Még 
azok is hatásuk alá kerültek, akik egyébként 
a populárisabb zenék hívei. Kaltenecker egyéni 
dallamvilágú szerzeményeit briliáns technikájá
val vezette elő, melyet a trió kifogástalan precíz 
összjátékkal, figyelemreméltó rögtönzésekkel 
bontott ki. A kifinomult, letisztult zenei 
megoldások rendkívül változatos dinamikai

megoldásokkal párosultak. Következhetett 
fesztiválzárásként a spanyol Perico Sambeat 
Quintet (Perico Sambeat altszaxofon, fuvola, 
Mariano Diaz zongora, javier Colina nagybőgő, 
Marc Miralta dob és Cepillo cajón). A világ 
élvonalába tartozó, Amerikában is jegyzett 
valenciai származású szaxofonos csapata 
hazájuk talán legjobb erőiből állt: sok éve ját
szanak már együtt különböző felállásokban. 
Tradicionális és modern jazzből építkező main- 
stream zenéjüket a flamenco és a latin zenei 
világ elemeivel vegyítve alakították ki. 
jellegzetes hangzásukhoz a flamencóban 
használatos, dobozformájú cajón nevű 
ütőhangszer bevetése is hozzájárult. Remek 
témaindításokat és belőlük bontakozó eredeti 
improvizációk sorát vezették elő hangulatos 
koncertjükön.

A Pécsi Egyetemi Napok április 16-19. 
közötti rendezvénysorozatán is több jazzformá- 
ció lépett fel. Sőt a PEN többfordulós tehet
ségkutató versenyét a nevezett 20 zenekar 
közül a 2005-ben alakult, és több tagcserén 
átesett Svetlana nyerte jazz, jazzrock, latin, 
funky és különböző népzenei elemekből össze
gyúrt muzsikájával. Nagyszínpados fellépőként 
szerepelt a már külföldön is ismert pécsi Singas 
Project Berger Dalmával, aki talán élete legjobb 
énekteljesítményét nyújtotta. Táncra ingerlő 
nujazz programjuk egyre kiérleltebbé válik.
A PEN legütősebb jazzkoncertjét a fiatalokból 
álló fővárosi Barabás Lőrinc Eklectric adta.
A tavalyi év kimagasló hazai albumát („Ladal”) 
összehozó csapatban a jazz, a nujazz, a hip- 
hop, reggae, stb. kavarodik. A felállás is ehhez 
igazodó: hisz a névadó trombitás mellett a nép
szerű rapperhölgy, Sena szövegel, a „hagyo
mányos” melódiákat Fábián Julianna 
énekesnőtől hallani, de a basszus, dob, billen
tyű mellől a lemezjátszó sem hiányzik minden
nel összeérő, igazi 21. századi improvizatív 
zenéjükből.

Május 6-án a Zeneparkba érkező Loop 
Doctors, feat. Gary Willis produkcióra is az előző 
fusion-stílusjegyek érvényesek. A modern 
jazzhez új invenciókat a kortárs elektronikus 
tánczenékből merítettek, így a drum’n’bass, a 
jungle, a breakbeat, a nujazz és hip-hop hatotta 
át számaikat. A mainstream (néha szvinges) 
jazz mellett a jazzrock, latin jazz is előbukkant, 
de mindezt hihetetlen precizitással előadva.
Ez nem véletlen, hiszen Szendőfi Péter dobos 
előre felvett ritmikus géphangokat táplált be 
elektronikus szerkezetébe, és ehhez igazodva 
alakította élőben az aktuális kompozíció tem
póját. De az egyébként remek koncerten a 
problémát is ez a gép jelentette, ugyanis a 
számok közti memóriakártya-betöltés időhúzó

percei megszakították a koncert folyamatos
ságát, elillant a kialakult hangulat, mindannyi
szor leült a koncert. A billentyűket és elektron
ikákat kezelő Romhányi Áron, aki MC-ként is 
lökte a ritmikus szöveget, nem tudott mit kez
deni a kényszerű szünetekkel, esetlen konfer- 
álásai erőltetettre sikeredtek. Hja, amit egy 
stúdiófelvételen össze lehet hozni, azt élőben

Richard Bona 

Erik Truffaz
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nehéz reprodukálni („High Voltage” című CD-jük 
kapta „Az év hazai jazz albuma” — 2008-as 
Fonogram Díjat). Viszont az amerikai sztár
vendég, Gary Willis basszusgitáros (Wayne 
Shorter, Scott Henderson, stb. muzsikustársa) 
tényleg kitett magáért, bizonyítva, hogy hang
szerének talán legnagyobb tekintélye. A maga 
kifejlesztette pengetési technikával néha 
megvillantott egy-egy igen izgalmas szólót, amit 
még effekt segítségével tovább bolondított, 
sosem hallott dallamsorokat és hangzásokat 
elővezetve. Hasonló magas szintű muzsikus 
Fekete Kovács Kornél is, aki trombitájával 
kitűnően eligazodott és igazodott ehhez a zenei 
dzsungelhez.

Figyelemreméltó választékot és minőséget 
hozott az idei kínálat; újból hitelesítve a koráb
ban Pécsre ragadt szlogent: a jazz déli végvára. 
Sikerült elérni, hogy Dél-Dunántúl régióköz
pontjának jazzélete ismét bekapcsolódott a 
nemzetközi vérkeringésbe. Egyébként mi más is 
lehetne a célja Európa leendő kulturális 
fővárosának? Ilyen előadókra lenne folyama
tosan szükség 2010-ig és az EKF évében, sőt 
utána is. És még vissza van egy jazzvilágsztár: 
lapzártánk után érkezik a stílusalapítóként is 
jegyzett John McLaughlin gitárfenomén 
4'h Dimension formációja. ■

* Al Di Meola, Stanley Clarké, )ean-Luc Ponty, Airto
Moreira, Flóra Purim, )an Garbarek (a Hilliard Ensemble- 
vel is), Kenny Garrett, Joe Zawinul, Vidor Bailey, Dave 
Samuels, Russell Ferrante, Alex Acuna, Lee Konitz, Billy 
Cobham, Leni Stern, stb.

Az ECHO Budapesten!
Az Ünnepi Könyvhét keretében az ECHO folyóirat bemutatkozik Budapesten, a Ráday utcában.
2008. június 7-én (szombaton), 16.00 órakor kerül sor a legújabb (jelen) lapszám bemutatására, 
a lap tízéves működésének áttekintésére, valamint egy kerekasztal-beszélgetésre, amelynek témája 
a Pécs2oio -  Európa Kulturális Fővárosa Művészeti Tanácsának bemutatkozása, és a Művészeti 
Tanács által kidolgozott kulturális koncepció és programterv megismertetése és megvitatása.

A beszélgetés résztvevői:
— az EKF Művészeti Tanácsa képviseletében: Koncz Erika (az Iparművészeti Múzeum főigazgató

helyettese) és Horváth Zsolt (a Pannon Filharmonikusok igazgatója);
— az Echo szerkesztőségének képviseletében: P. Müller Péter (az Echo főszerkesztője) és 

Harnóczy Örs (az Echo arculattervezője).

A rendezvényhez kapcsolódóan a Ráday utcában kiállítás látható Tóth Lászlónak az ECHO tíz évfolyamá
ban megjelent fotográfiáiból.

ECHO születésnap
Az 1998 tavaszán útjára indult pécsi kritikai szemle tizedik születésnapja alkalmából április 8-án 
Echo-estet rendeztünk a Művészetek és Irodalom Házában. A rendezvényen részt vettek a lap 
támogatói, az elmúlt tíz év szerzői, olvasói, a lapban bemutatott művészek és művészeti 
intézmények képviselői.
A lap történetét és Pécs kulturális helyzetét is áttekintő beszélgetést Takáts József vezette, 
résztvevői pedig Aknai Tamás, P. Müller Péter, Patartics Zorán és Weiss János voltak.

A születésnapi rendezvények részeként április folyamán Aknai Tamás tárlatvezetéseket tartott a 
Csontváry Múzeumban és a Modern Magyar Képtárban.

A beszélgetést követően Várkonyi György nyitotta meg Tóth Lászlónak az Echo tíz évfolyamában 
megjelent legjobb fotóiból készült válogatást, az ötven lapszámban megjelent legjobb Tóth 
foTÓTH. Ezt az anyagot láthatják a 32-36. oldalakon.

Public art pályázat
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá
tus a Reneszánsz Év 2008 keretében és támogatásával 
2008 tavaszán országos, nyílt pályázatot hirdet public art 
munkák vidéki nagyvárosokban való megvalósítására.
A pályázat célja, hogy 2008 szeptemberében olyan kortárs 
képzőművészeti alkotások kerüljenek a partnerséget válla
ló városok utcáira, tereire, amelyek az „utca emberét" pró
bálják megszólítani (partnervárosok: Pécs, Debrecen, Eger, 
Győr, Miskolc, Szeged, Szombathely, Dunaújváros). A két 
hétig látható public art művek a kortárs művészet eszköze
inek segítségével kíséreljenek meg közérdeklődésre igényt 
tartó kérdéseket felvetni, a művek által teremtett szituáci
ók révén elgondolkodtatni. A projektek törekedjenek a pár
beszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társa
dalom különböző szegmenseit véleményformálásra, és 
együttgondolkodásra...

Bővebb infofmáció: Közelítés Egyesület 
http://www.lektoratus.hu/palyazatok/Public.Art.html

A tízéves 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 szerzőink
kel, szóljanak hozzá a lapunk által feldol
gozott témákhoz.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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Kritikai szemle, Pécs

A  Vendég: Márton András 
Pécsi Harmadik Színház 
Spiró György: Kvartett
1998/1

Az Öreg: Krum Ádám

Balikó Tamás, Simon István, Jordán Tamás, Toller László
2002/3

Pécsi Balett: Carmina Burana
1998/2

Lovas Pál. Nübl Tamara, Lencsés Károly
POSZT 2002/3 

Kaszás Attila és Epres Attila (a háttérben) 
Kecskeméti Katona József Színház: 

Don Juan

POSZT-zongorapárbaj
Szakcsi Lakatos Béla
2001/3

Megyesi Schwartz Lúcia énekesnő
2002/2

POSZT-zongorapárbaj
Jávori Ferenc és Selmeczi György 
2001/3

2008

Colin Foster szobrászművész
2002/4-5 POSZT-zongorapárbaj

Darvas Ferenc
2001/3
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Szakonyi Károly: Adáshiba 
Anna utcai Nyári Játékok
2002/4-5
Vári Éva, Lipics Zsolt, Stenczer Béla, Simon Andrea és Barkó György

Pécsi Nemzeti Színház 
W. Shakespeare: Rómeó és Júlia
2003/2
Köles Ferenc és Mészáros Sára

Pécsi Balett: 2 Bartók (A fából faragott királyfi)
2003/5-6

Nagy írisz. Kéri Nagy Béla és Pataki Szabolcs

Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza 
Bertolucci: Az utolsó tangó
2003/2
Verebes Linda és Bahkó Tamás

Egy reménybeli kulturális központ reménybeli helyszíne: 
a volt villamos erőmű impozáns belső tere
2002/6

Parti Nagy Lajos
2004/2

echo
Kritikai szem le, Pécs

Pécsi Balett: Carmen
2002/4-5

$ 0

Krasznahorkai László
2004/2

Pécsi Nemzeti Színház -  
Spiró György: 
Az Imposztor

2002/6 
Jordán Tamás



echo
Kritikai szem le, Pécs

Menyhárt Jenő
(Európa Kiadó)

Gothár Péter
2004/3

Kós Lajos
bábművész, grafikus
2005/1

Ágens
2004/3

a Zsolnayban- Nemzetközi Kortárs Művészeti Szimpózium



B a lettest -  Sztravinszkij: Tavaszünnep
Pécsi Szabadtéri Színpad 
(Spala Korinna)
2005/3

Pécsi Nemzeti Színház -  Szép Ernő: Patika
2005/1

Pécsi
Harmadik Színház 

Háy János: 
A Gézagyerek

Koszta Gabriella és 
Széli Horváth Lajos

2006/1

Pécsi Harmadik Színház 
S. Beckett: A játszma vége

Bódis Irén és Barkó György
2005/2

Pécsi Nemzeti Színház 
-  Mozart: A Varázsfuvola

Éj királynője: Propszt Evelin
2005/1
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Pécsi Nemzeti Színház 
W. Shakespeare: Vízkereszt ...
Fillár István, Ujláb Tamás, Lipics Zsolt
2006/2 echo

Kritikai szem le, Pécs

Pinczehelyi Sándor
2006/4-5

Lovasi András (Kispál és a Borz)
2005/1



A  Gordiuszi Csomó (Szemző Tibor)
2006/2

K ritikai szem le, Pécs

Pécsi Harmadik Színház -  Spiró György: Kvartett
Töreky Zsuzsa, Márton András. Vári Éva, Krum Ádám 
2006/6

Al Di Meola
2007/2

Mischa Maisky
2007/5-6

Lajkó Félix
2007/4

Lovasi András 
(Kispál és a Borz)

2007/5-6 Az ECHO szerkesztői



Pannónia
Pezsgóliáz

•  S z í n v o n a la s  k i s z o lg á lá s

•  k ü l ö n le g e s  é t e le k

•  n e m e s  b o r o k

•  p e z s g ő b á r

•  k ó s t o ló  a  P e z s g ó l iá z  
t e r m é k e i b ő l

•  r e n d e z v é n y e k  
l e b o n y o l í t á s a  h e l y b e n  
2 5 0  f ő i g

•  „ U t a z á s  a  b o r  k ö r ü l ”  —  
b o r k ó s t o l ó v a l  
e g y b e k ö t ö t t  e lő a d á s o k  
e g y e t e m is t á k n a k  is .

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 

Telefon: (72) 210-084

A z Opus K iad ó  ú j k iadványai

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 Gókai 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. október 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)
Bánky József zongoraművész (Pécs)
Bókay Antal irodalomtörténész (Pécs)
Czakó Zsolt grafikus, dizájner (Budapest) 
Cseri László újságíró (Pécs)
Gönczy László zenetörténész (Pécs)
Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)
Kovács Zsófia építész (Budapest)
S. Mészáros András tanár, táncoktató (Pécs) 
P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 
Patartics Zorán építész (Pécs)
Somogyi Krisztina esztéta (Budapest)
Szabó Levente építész (Budapest)
Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

A k i k n e k  f ont os  vol t  az Echo:

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 2. szám 
2008. március-május 

Megjelenik háromhavonta 
Főszerkesztő: P. MÜLLER Péter 

Alapító főszerkesztő: AKNAI Tamás 
Szervező, tördelőszerkesztő: HARNÓCZY Örs 
Előkészítés: Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió 

Kiadja az ECHO Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány 
Felelős kiadó a kuratórium elnöke: MOLNÁR G. Judit 

Szerkesztőség: 7621 Pécs, Király u. 21. 
Telefon/fax: (72) 314-229 E-mail: pecsiecho@freemail.hu 

Nyomda: Molnár Nyomda és Kiadó Kft.
ISSN 1418-5903

www.echopecs.hu
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