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Levelek Pikszből

E L S Ő  O L D A L

Szabad-e engem hidegen megértni? 
Szabad közönnyel előlem kitérni?

Gerjedt lelkemnek ki látta valóját? 
Ki lát, szívem, sebes és örök jóság?

Istenülő vágyaimba ki látott? 
Óh, vak szívű, hideg szemű barátok.

Ady Endre: Ki látott engem?

Nagy József

Drága nővérem, kedves Ml

Ha az ember felüti a pikszi telefonkönyvet, több 
tucat Szabó Istvánt talál benne. Neked viszont 
-  és szinte mindenki másnak Amerikában meg 
szerte a világban -  ez a név az Oscar-díjas film
rendezőt jelenti, aki november végén épp New 
Yorkban vett át egy rangos kitüntetést, az 
Amerikai Magyar Alapítvány George 
Washington-díját, Bodák Lászlótól és Richard 
Holbrooke-tól.

Nagy Józsefből is ugyanilyen sok szerepel a 
helyi telefonkönyvben, és ezen a néven is alkot 
egy világhírű művész, akiről tudom, hogy nem 
hallottál, mert téged a színház nem érdekel. 
Bánhatod. Szeretném, ha megismernéd. 1980 
óta él Franciaországban, ahol az első években 
Marcel Marceau-nál, Étienne Ducroux-nát és 
Jacques Lecoq-nál tanult pantomimet, mozgást, 
megismerkedett a bhuttóval, az akrobatikával, 
a kontakttánccal. A jugoszláviai (ma szerbiai) 
Vajdaságban született, Kanizsán 1957-ben, 
Újvidéken az Iparművészeti Szakközépiskolába 
járt. Aztán Budapesten, a Képzőművészeti 
Főiskolán tanult, és egy pantomim együttesben 
játszott.

1986-ban saját társulatot hozott létre, JEL 
Színház néven. Első rendezése-koreográfiája, 
a Párizsban bemutatott Pekingi kacsa (1987) 
egy csapásra felkeltette iránta a nemzetközi 
érdeklődést. 1995-ben megalapította az Orleáni 
Nemzeti Koreográfiái Központot (CCNO). Saját 
társulatával ez idáig 19 produkciót hozott létre, 
amelyekkel számos francia városon kívül fel
lépett -  többek között -  Angliában, 
Ausztráliában, Hongkong-ban, Japánban, az 
Egyesült Államokban, Brazíliában, Kolumbiában, 
Szíriában, és további közel húsz európai 
országban. Eddigi rendezései közül a legjelen
tősebbek, A kormányzó halála (1989), Comedia 
tempio (1990), Orpheusz létrái (1992), Woyczek 
(1994), Habakuk kommentárok (1996),
Virrasztók (1999), Filozófusok (2001), Egy 
ismeretlen naplója (2002), Utolsó tájkép (2005), 
Asobu / Játék (2006), Entracte /  Felvonásköz 
(2008).

Bár egy interjúja végén arra a kérdésre, 
hogy „Díjakról nem beszéltünk. Kellett volna?”, 
azt felelte, hogy „Nem”, azért vessünk erre is 
egy pillantást. Táncszínházi produkcióit fődíjjal 
jutalmazták -  többek között -  a belgrádi BITEF, 
a moszkvai Arany Maszk, a hamburgi, chividale-i, 
périguoux-i, szarajevói, barcelonai színházi fesz
tiválokon, több produkciója elnyerte az évad 
legjobb előadása díját Franciaországban. És 
megkapta a legrangosabb európai színházi 
díjat, az Európai Színházak Szövetségének 
Nagydíját (a színházi Oscar-díjat), amelyet 1987

óta -  őelőtte -  nyolc ízben adtak ki, a 
következő színházi világnagyságoknak: Ariane 
Mnouchkine, Peter Brook, Giorgio Stehler,
Heiner Müller, Róbert Witson, Luca Ronconi,
Pina Bausch, Lev Dogyin. 2001-ben a Francia 
Köztársaság művészeti tevékenységéért a 
Művészetek Lovagja érdemrenddel tüntette ki.

Ezek a művészeti díjak természetesen 
„csupán” következmények, a kortárs táncszín
házát megújító mozgásművészet szakmai elis
merései. Nagy József színházában szinte 
sohasem beszélnek, vagy ha igen, akkor több
nyire magyarul. Előadásainak témái, figurái, 
gesztusai, motívumai szűkebb pátriájából, 
a vajdasági Kanizsáról valók. Ez a színház a 
koreográfus legtöbb munkájában az élő zenével 
való eleven együttműködésben születik meg. 
Rituális, szakrális színházról van szó, amely 
a létezés alapkérdéseivel foglalkozik, 
a szuggesztív testi-lelki jelenlét eszközeivel.
Az előadások kiindulópontja mindig a látvány, 
a kép, amely azután megmozdul, életre kel, 
ritmust és dinamikát teremt. Az említett inter
júban Nagy József azt mondja, hogy „a szín
padon nincs helye naturalizmusnak. Minden 
életszerű dolog a színpadon hamisnak látszik, 
azon egyszerű oknál fogva, hogy a színpad nem 
a mindennapos élet”.

Mindezt annak kapcsán írom neked, hogy 
bár új koreográfiáit rendszeresen bemutatta 
Magyarországon is -  többnyire Budapesten, 
továbbá Győrben, Egerben, Debrecenben is fel
lépett már vagy vezetett műhelyfoglalkozást, 
Pikszben csak ezen az őszön debütált egy új 
darabjával, a két táncosra és két zenészre 
épülő Sho-bo-gen-zo /  Az igazlátás ösvényei 
című produkciójával. Az ősbemutató Kanizsán 
volt, egy héttel a pikszi fellépés előtt, az itteni 
fellépésre a II. Pikszi Nemzetközi Tánctalálkozó 
keretében került sor.

A pikszi bemutatkozás terve-reménye benne 
volt a városnak a 2010-es EKF-címre benyújtott

2005-ös pályázati kötetében. „A magyar részvé
tel a nemzetközi kortárs táncművészetben ma is 
jelentős. Egyik leghíresebb alakja Josef Nadj 
(Nagy József)” -  olvasható a pályázatban, mely 
a táncművészt a következőképpen kapcsolja 
Pikszhez: „műveiben ott a balkáni kulturális 
tapasztalatok lenyomata is. Meghívása Pikszre 
(...) bizonyára inspiratív módon hatna a Pikszi 
Balett tevékenységére is. 2010-re várhatóan két 
olyan színpaddal is gyarapszik a város, amely 
képes lesz táncművészeti, mozgásszínházi 
előadásokat is befogadni: a Művészeti Kar 
campusának és a Zsolnay Kulturális negyedben 
létesülő Kortárs Művészeti Központnak is lesz 
színpada”.

Az itteni debütálásra egy külvárosi szín
házban került sor. A telt házat az biztosította, 
hogy a nézőtér zömét a Tánctalálkozón 
résztvevő táncos szakma képviselői foglalták el. 
Mellettük pár tucat színházról tanuló 
egyetemista, meg pikszi művész, értelmiségi 
képviselte a helyi közönséget. Nem volt bukás, 
de nem is volt siker. Ha jövőre is eljön, 
meghívlak látogatóba. Színháztól érintetlen 
szemed hadd ismerkedjen meg valami külön
legessel. Hatására talán ráébredsz arra, hogy 
még nem tűnt el teljesen a világból a 
művészet.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ



Liverpooli anzixAz Európa Kulturális Fővárosait bemutató 
sorozatunkban már szerepelt Liverpool az Echo 
2007/4. számában, amelyben a 2008-as év 
előkészületeiről közöltünk interjút az egyik 
szervezővel, Bili Chambers-szel. Ez év 
októberében alkalmunk nyílt ellátogatni az angol 
városba, az UNeECC (University Network of 
European Capitals ofCulture = az Európai 
Kulturális Fővárosok Egyetemeinek Hálózata) 
éves konferenciájának előadójaként, a PTE 
küldöttségének tagjaként. Az EKF év végéhez 
közeledve immár mérleget lehet vonni a 2008-as 
év hatásairól és eseményeiről, amellyel a 
„Ki(k)nek a kultúrája?” című konferencia házi
gazda résztvevői is foglalkoztak. Arra itt kevés 
a hely, hogy valamennyi tapasztalatról és tanul
ságról beszámoljunk, de néhány fontosabb 
hozadékát érdemes számba venni Liverpool 
2008-as EKF évének. Az említett konferencia 
programja és legtöbb előadása (vagyonnak 
kivonata) elérhető a www.uneecc.org oldalon.

Főbb elvek és célkitűzések

Az EKF címmel és programmal a szervezők 
és résztvevők elsődleges célja Liverpool 
helyzetének és arculatának átpozícionálása volt. 
A világbirodalmi kikötővárosból elhagyott, 
rozsdaette dokkok és szegénységben tengődő 
munkásnegyedek városává süllyedt Liverpoolt 
az ott lakók és az oda érkezők számára is újra 
vonzó helyszínné akarták tenni. Ennek egyik 
kulcsa a helybeliek minél nagyobb arányú 
bevonása volt a szervezésbe és az 
eseményekbe. A városban működő kreatív 
közösségek az EKF történetének eddigi leg
nagyobb mértékű részvételét valósították meg.
A programokon való tömeges részvétel 
érdekében a rendezvények 70%-a ingyenes

volt, amelyeket zömmel köztereken, stadionok
ban tartottak. E programok létrehozásának 
egyik filozófiája az volt, hogy a teljes várost 
színpaddá avatták, amelybe a Mersey folyó, 
a dokkok, az utcák egyaránt beletartoztak.
A közösségi élmény megteremtésének leg
erősebb (és legemlékezetesebb) gesztusai is 
részben ezekhez a köztereken zajló 
eseményekhez kapcsolódtak. Kiemelt szerepet 
kaptak a public art műfajai (köztéri akciók, 
ideiglenes szobrok, performanszok stb.), és 
előtérben állt a szervezésben az önkéntesség.

Liverpool a 2008-as évet mindenekelőtt 
önmagának, saját polgárainak csinálta. A város 
átpozícionálásához először a benne lakók 
önértékelését, énképét, kultúrához való viszo
nyát kell(ett) átalakítani. Ennek egyik példája, 
hogy a város egyik színháza egész évben 
liverpooliakról szóló darabokat játszott. Az 
egyik színdarab hőse például Bili Shankley, 
a legendás labdarúgóedző (egy mondás tőle: 
„Néhányan azt hiszik, hogy a foci élet-halál 
kérdése. Engem kiábrándít ez a nézet. 
Biztosíthatlak benneteket, hogy a foci ennél 
sokkal, de sokkal fontosabb”). Egy másik 
előadás főszereplője George Growes Oscar-díjas 
hangmérnök, akiről A csendes kis angol 
(The Quiet Little Englishman) címmel játszottak 
darabot. És a liverpooliak kíváncsiak voltak 
városuk hírneves szülötteire, megtöltötték 
a róluk szóló színdarabokat játszó színházat.

A helyi szint, a helyi értékek felmutatása és 
megerősítése mellett a másik célkitűzés az volt, 
hogy az év során kerüljön sor néhány olyan 
kiemelkedő kulturális eseményre, amelyet 
nemzetközi médiaérdeklődés kísér. Ezek ter
mészetesen épp úgy Liverpool kulturális 
kínálatát gazdagították, és rengeteg helybélit

vonzottak, de mellettük ezek az események 
biztosították a vonzerőt a turizmus és a 
nemzetközi sajtó számára.

Kiemelt események

A Beatles együttes itteni pályakezdése és 
a város arculatában betöltött szerepe 
következtében Liverpool eleve rendelkezik 
olyan nevekkel, amelyek biztosítják a 
nemzetközi érdeklődést. Ezzel éltek akkor, 
amikor az EKF év 2008. január 11-i megnyitó 
ünnepségére meghívták Ringó Starrt, aki új 
-  bár, mint a helyiek mondták, nem igazán jó -  
dalt írt az alkalomra, és fel is lépett azon a téli 
szabadtéri koncerten. Aztán felavatták az ECHO 
arénát, amely rendezvény- és konferencia 
központ a város szívében, a Mersey partján, 
s ahol novemberben az MTV Music Awards 
díjak átadására került sor. júniusban Sir Paul 
McCartney adta a városban élete egyik legjobb 
koncertjét. (Mindhárom eseményről annak ide
jén a magyar közszolgálati televízió is hírt 
adott.) A város szülötte Sir Simon Rattle, a 
világ első három legjobb szimfonikus zenekara 
közé sorolt Berlini Filharmonikusok karmestere, 
zenekarával fellépett e kiemelt események 
sorában. A helyi Taté Galériában Klimt kiállítás 
nyílott, amelynek már az első három hónapban 
kétszázezer látogatója volt, az ősz folyamán Le 
Corbusier kiállítás szerepelt a kínálatban. Stb.

Az elit és a tömegkultúrát egyaránt magába 
foglaló kiemelt események biztosították azt, 
hogy Liverpool mint Európa Kulturális Fővárosa 
időről-időre jelen volt a globális médiában, újra 
és újra felhívva a figyelmet illetve emlékezetve 
arra, hogy 2008 különleges év a város 
számára, különleges eseményekkel, amelyek 
miatt érdemes odalátogatni.

Közösségteremtő művészi akciók

A városlakók számára e kiemelt események 
mellett olyan -  a kívülálló számára talán nem 
magától értetődő jelentőségű -  helyi akciók 
váltak emlékezetessé, amelyek a közös élmény 
és a városi legendárium körébe tartoznak. Az 
egyik ezek közül a LaMachine nevű, színházi 
műszakiakból álló francia csoport akciója volt, 
akik szeptemberben pár napra egy hatalmas 
(15 méteres) pókkal jelentek meg Liverpool 
belvárosában (a pókot látható módon belülről 
emberek mozgatták). A pók előbb egy épület 
falán tanyázott, majd lejött, és útnak indult a 
város utcáin. Mozgását hatalmas tömeg kísérte 
figyelemmel. A pók végül egy közúti alagútban 
tűnt el, és a liverpooliak máig arról beszélnek, 
hogy bármikor előjöhet onnan. Ez az akció nyil
vánvalóan elsősorban a rendkívüliségével, 
titokzatosságával váltott ki hatást, amelyben 
nem a művészi vonatkozás, hanem az élmény 
játszotta a meghatározó szerepet.

Az épületek karéjában jött létre az új bevásárlóközpont
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Stavanger, 2008
A liverpooli konferencia egyik előadója volt Anne 
Britt Stromnes, a norvégiai Stavangerből, amely 
2008-ban az Európai Unión kívüli városként 
viselte az Európa Kulturális Fővárosa címet 
Villáminterjút készítettem vele.

— Mikor és milyen beosztásban kapcsolódott 
bele Stavanger EKF programjába?

— 2007 szeptemberében lettem az EKF 
programigazgatója, az elődöm távozása után.

— Mekkora a város, és mik a főbb jellemzői?
— Stavangerben és régiójában mintegy 

360 000 ember lakik, a hely az olajáról és a 
gyönyörű tájról nevezetes.

— Melyek a főbb kulturális intézmények?
Létesültek-e az EKF miatt újak?

— A városban működik a Rogaland Színház, 
a Rogaland Képzőművészeti Múzeum, a Jaer 
Múzeum, a Stavanger Hangversenyterem stb.
Ezek városi, tartományi vagy egyetemi fenntartásban működnek. Igen, létesültek új épületek, intézmények, amelyekről a www.norwegianwood.no 
oldalon keresztül lehet tájékozódni. Továbbá az EKF év záróünnepségének keretében helyezzük el az új hangversenyterem alapkövét.

— Hogyan épült fel az EKF irányítása, és mi volt a fő feladata?
— Az EKF-központ a beruházások és a programok területén kezdeményezői, közvetítői és együttműködői szerepet játszott. A board vezetője

a város polgármestere volt, de ez a testület a művészeti programokba, azok tartalmába egyáltalán nem szólt bele. Az irányítási szerkezet a honla
punkon tanulmányozható: www.stavanger2008.no.

— Volt-e szerepük az egyetemeknek az EKF-ben?
— Folyamatosan monitorozták a projektet, külső partnerként, ezenkívül bizonyos kulturális csereprogramokban bekapcsolódtak a programba. 

Az egyetem által folytatott kutatásokról tájékoztat a következő weblap:
http://ullriggcentre.no/lnternet/sn_eng.nsf/wvDoclD/86266fgfod2ag2C4ci25y4g4oo32cf4C?0penDocument&Click=.

— Milyen szerepet töltöttek be a városlakók, a fiatalok az EKF-ben?Milyen erős volt a civil részvétel?
— Fő célcsoportjaink a fiatalok és a gyerekek voltak, és mindenkit szerettünk volna bevonni az EKF-be. A víziónk a volt az EKF-ről, hogy 

Stavanger „nyitott kikötő”. A civil részvétel az egész régióban igen erős volt.
— Az EKF kapcsán megvalósult fejlesztések létrejöttek volna-e az EKF nélkül?
— Szerintem nem, mivel az Európa Kulturális Fővárosa státusz hatalmas lökést adott nekünk, és kiemelkedő figyelmet irányított a kultúrára, 

és annak a társadalomban betöltött szerepére.
— Melyek voltak az alapvető konfliktusok a felkészülés során?
— Véleményem szerint a helyi sajtó túlságosan negatív képet festett az előkészületekről. A többi konfliktust menet közben mindig sikerült 

megoldani. Belső konfliktusnak -  vagy inkább problémának láttam -  hogy a produkciós- és a programirodák nem voltak elég szoros kapcsolatban. 
Az első időszakban sokan kiléptek a projektből. De végül új együttműködéseket és nyitottabb attitűdöt alakítottunk ki az intézmények között.

— Melyek voltak a legjelentősebb események 2008-ban?
— Számomra a Jan Groth kiállítás, az Inbal Pinto Dance Company és a Handspring Bábszínház fellépése volt ilyen.
— Milyennek látja az EKF hatását a városra és önmagára?
— A hatás nagyon pozitív. Ennek jele például, hogy 2009-re a politikusok több pénzt biztosítanak a kultúrára. Számomra fantasztikus élmény 

volt, hogy ennyit tanulhattam, ennyi új dolgot láthattam, megtapasztalhattam a munkám hatását, és ilyen nagyszerű stábbal dolgozhattam együtt.

■ Marit Benthe Norheim szobrászművész alkotásai, 
lakókocsiból kialakított szobrok, Stavanger egyik

ektie

Az egyik Superlambanana a World Museum előcsarnokában

A SZERZŐ FELVÉTELEI

Egy másik, minden liverpooli által 
emlegetett akció, a nálunk is előforduló tehén
parádéval rokonítható. Egy japán művész, Taro 
Chiezo eredetileg a génmódosított élelmiszerek 
elleni tiltakozásul alkotta meg a Superlamba
nana (elöl birka, hátul banán) szobrot 1998- 
ban, s állította ki a folyóparti sétányon. Aztán 
a 2008-as EKF év egyik fő akciója az volt, hogy 
tíz héten át ellepték a várost ezek a legkülön
félébb mintázattal egyedivé tett méretes 
szobrok. A birkabanánokból felvonulást is ren
deztek, s aztán a szobrokat jótékonysági 
árverésre bocsátották. Ez az árverés az angol 
jótékonysági árverések történetének legnagyobb 
bevételét eredményezte: 550 000 fontot. (Ez 
300 forintos árfolyammal számolva 165 millió 
forint.) A liverpooliak ugyanis ragaszkodtak a 
birkabanánjaikhoz, és képesek voltak pénzt 
áldozni (jótékony célra) azért, hogy a helyi 
közösségek, intézmények megőrizhessenek egy- 
egy ilyen szobrot. Mindebben láthatunk persze 
némi angol pihentséget, de a lényeg valószínű
leg a spontaneitás, a kollektív élmény és az azt 
átszövő derű. A www.superlambbanana.com 
oldalt felkereshetve láthatjuk, hogy egész 
iparág és klubhálózat épült erre az akcióra.
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http://www.norwegianwood.no
http://www.stavanger2008.no
http://ullriggcentre.no/lnternet/sn_eng.nsf/wvDoclD/86266fgfod2ag2C4ci25y4g4oo32cf4C?0penDocument&Click=
http://www.superlambbanana.com


Az EKF hozadéka

K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

CSERI  LÁSZLÓ

Roland-ének,
avagy az EKF hatalmi struktúrája

A 2008-as év során Liverpool a 10.-ből a 3. 
leglátogatottabb angol várossá vált. Októberig 
a rendezvényeknek tízmillió látogatója volt 
(nem ennyi ember fordult meg a városban, 
hanem az összes eseményen jelentek meg 
ennyien). Közülük 2 4 %  először járt 
Liverpoolban. A tízmillió látogató 75%-a  úgy 
nyilatkozott, hogy elégedett volt az adott 
programmal. E látogatók sorába tartozik az 
uralkodói család, akiknek tagjai az év során 
14 ízben jártak a városban. A szállodák 80% 
fölötti kihasználtsággal működtek. Amikor 
2005-ben nekifogtak az EKF szervezésének, 
a projekttel kapcsolatban a városban apátia 
és cinizmus uralkodott. A polgárok önmagukat 
mint egy elszegényedett település lakóit látták. 
A 2008-as év nyomán növekedett a foglalkoz
tatás, a turizmus, a gazdasági befektetés (a 
város szívében 1 milliárd fontos magántőkéből 
bevásárlóközpont létesült). A kultúra a gazda
ság katalizátorává vált, és megváltozott a liver
pooliak gondolkodása és mentalitása: megje
lent az önbizalom és a büszkeség. Mindez per
sze egy folyamat, amely nem tüntette el a 
kihalt és lepusztult városrészeket, a kihalt 
dokkokat.

Az ECHO aréna

Bizonyára ez utóbbira is gondoltak a 
szervezők, amikor létrehozták a Peremvárosok 
(Cities on the Edge) elnevezésű kulturális 
projektet, amelynek résztvevői: Liverpool, 
Marseille, Nápoly, Isztambul, Gdansk és 
Stavanger. Olyan kikötővárosok, amelyek a 
tenger felé fordulnak, és hátat fordítanak az 
anyaországnak. Mindegyik jelentős múlttal és 
változó gazdasági pozícióval rendelkezik. A 
nemzetközi megítélésük jobb, mint az otthoni. 
E közös peremhelyzetből, kulturális tapaszta
latból kiindulva ez a hat kikötőváros közös 
programokat, projekteket hoz létre a margina- 
litásról, a peremhelyzetről, a történelmi-gaz
dasági fejlődésről és hanyatlásról. Bár Pécsnek 
nincs kikötője, egy vonása feltétlenül rokonítja 
ezekkel a városokkal, az, amit Mészöly Miklós 
egykor úgy fogalmazott meg, hogy Pécs kul
turális különlegességének és identitásának 
egyik fő vonása az, hogy hátat fordít az 
országnak... ■

Egyik borongós őszi ülésén döntött arról 
a pécsi közgyűlés, hogy a pénzügyi igazgatót, 
Rúzsa Csaba Rolandot nevezi ki a Pécs20io 
Menedzsment Központ élére a kiebrudalt, 
a korábban a dohányiparból átcsábított 
Mészáros András helyére. Logikus a lépés, 
hiszen mindketten ugyanahhoz értenek: 
a dohányhoz. Egyiküknek sem volt korábban 
közük a kultúrához, következésképpen alkal
masak lehetnek egy európai kulturális projekt 
levezénylésére. Rúzsa persze nem ugyanazt a 
posztot tölti be, mint Mészáros, aki főigazgató 
volt. Ő csupán ügyvezető igazgatóvá lett.
A kettő között lényegi a különbség, mert 
Mészáros önjáró voltát nehéz lenne tagadni, 
akadt saját elképzelése bőven, amelyet végre 
is hajtott, Rúzsa Csaba Roland pedig egy kis 
túlzással legfeljebb arról dönthet önállóan, 
hogy a társaság részére vásárolandó papír és 
írószer mennyisége és összetétele havi meg
oszlásban milyen mértékű lehet.

A tényleges változás, a hatalmi struktúra 
finom átrendeződése természetesen nem merül 
ki egyetlen személyi változással az EKF 
szervezeti felépítésében. Az önkormányzat által 
hivatalosan kiadott szerkezeti vázrajz, amely 
az EKF gépezetét, az alá-fölé rendeltség buja 
kuszaságát kívánja vizuálisan ábrázolni, 
egyértelműen jelzi, hogy a 2010-ig hátralévő 
időszakban a politika még inkább rátelepedik 
a projektre, amelyben civileknek semmi keres
nivalójuk nincs.

A városháza által újonnan felépített hatalmi 
piramis csúcsán a közgyűlés található, alatta 
közvetlenül a polgármester, aki mellé és alá 
egy sor szervezet tagozódik. Ezek:

• a Tárcaközi Bizottság,
• a Projektirányító Bizottság,
• a Kommunikációs Egyeztető Bizottság,
• a Művészeti Tanács,
• a Zsolnay Társaság,
• az EKF Board
• és a polgármesteri hivatal.

Ezek a csoportosulások ebben a kaotikus 
halmazaiban döntenek az EKF nagy dilem
máiról, és adnak utasítást a menedzsment
központnak, amely végrehajtó szervezetté 
egyszerűsödött. A piramis legalján található 
a kulturális igazgató, Szalay Tamás.
Ő a Művészeti Tanács tagjait leszámítva az 
egyetlen e hatalmas építményben, akinek köze 
van a kultúrához, s aki biztosan tudja, hogy az 
európai kultúrához nem csupán a sörsátorokon 
és a vörösbor műanyagpohárból történő hör- 
pölésén keresztül vezethetnek utak, bár ezt 
nem feltétlenül mondhatja ki, mert akkor civil 
elődjei sorsára juthat: eltávolíthatják a rend
szerből.

jellemző, hogy amíg a korábbi kulturális 
fővárosok esetében a legelső és legfontosabb 
ember többnyire a politikai hatalomtól 
független művészeti vezető volt, addig a pécsi

közgyűlési előterjesztés a következőként szól 
erről a -  valljuk be -  meglehetősen lealacso
nyított pozícióról: „A kulturális igazgató fela
datkörének fenntartása és annak megfelelő 
szintű ellátása alapvető fontosságú koordinatív 
és szolgáltató funkciói miatt”. Nyilvánvaló, 
hogy felvetésünkre az lehet a hivatalos válasz, 
hogy a független művészeti vezető feladatkörét 
Pécsett a Művészeti Tanács látja el. Csakhogy 
egy ilyen csapattal összefüggésben számos 
fenntartás fogalmazódhat meg, például az, 
hogy 2010, illetve a felvezető évek esetleges 
szakmai sikertelenségeiért senki sem vállalja 
fel majd a felelősséget, miután a kollektív 
felelősségre vonás -  tudjuk történelmi tapasz
talatokból -  nem működik.

Sajnos egyéb problémák is adódnak e 
kifelé teljesen arctalan testülettel kapcsolatban. 
Miközben pécsi projektről van szó, amelyet 
a helybélieknek kellene megalkotniuk, akik 
között bőven akad európai szintű gondolkodó, 
a testület elnöke az a Giorgio Pressburger -  
egyébként kiváló magyar származású olasz író, 
rendező - ,  aki Olaszországban él, és időnként 
Pécsre utazik, hogy félig-meddig hobbi
tevékenységként mondjon ezt-azt a kulturális 
programokról. Lauter Éva (a Balassi Intézet 
főigazgatója) és Koncz Erika (a Magyar 
Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese) 
Hiller miniszter kiválasztottjai. Fontos 
munkájuk mellett havonta egyszer ugyancsak 
szakítanak időt arra, hogy a Mecsek Expresszel 
leutazva megalkossák a magatehetetlen város 
kulturális programját. A három pécsi tag közül 
kettő ugyancsak másutt főállású munkavállaló, 
egy-egy önkormányzati intézmény vezetője, 
hiszen Horváth Zsolt a Pannon Filharmoniku
sok, Vincze János pedig a Pécsi Harmadik 
Színház igazgatója. Egyrészt tehát érdekeltek 
abban -  akármennyire is szeretnének 
függetlenek maradni - ,  hogy saját intézmé
nyüket minél jobb pozícióba hozzák 2010-re, 
másrészt pedig munkáltatójuk az az önkor
mányzat, amelyik politikai hatalmát latba vetve 
vezényli le az EKF projektet. A két pécsi 
részéről bármilyen komoly ütközés állás- 
vesztéssel járhat. Az egyetlen függetlennek 
mondható civil a pécsiek közül Pál Zoltán 
szobrászművész. Ő viszont igazi megosztó 
személyiség. A helyi kulturális élet szereplőinek 
egy része nem fogadja el, ráadásul nem is 
a helyi művészek delegálták a tanácsba, sem 
részükről, sem a hatalom részéről nem 
mutatkozott ilyen szándék, miután párbeszéd
be utóbbi képviselői csak véletlenszerűen ke
veredtek civilekkel. A hatalmi struktúrában 
tehát sem a civilek, sem a kultúra különböző 
területeinek képviselői nem kaptak szerepet, 
ez nagy valószínűséggel egyedül álló az EKF 
történetében.

Az EKF projektet levezénylők közül az egyik 
szervezet a Projekt Irányító Bizottság (PIB). 
Elsősorban a beruházások megvalósításának
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FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

áll legfeljebb, hogy szívesen nyitnak meg 
művészeti eseményeket, adnak át díjakat, így 
néhanapján testközelből tapasztalják meg, 
hogyan néz ki egy művész és egy műalkotás: 
élőben.

Mindenképpen hasznos lenne az EKF-projekt 
sikeres megvalósítása érdekében, ha a város 
vezetői elolvasnák az „Útmutató az Európa 
Kulturális Fővárosa címre pályázó városok 
számára” című anyagot, amelyet az Európai 
Unió dolgozott ki. Ennek egyik fejezete „A siker 
kulcsai” címet viseli, és arra a Palmer-jelentésre 
épül, amely a korábbi kulturális fővárosok 
tapasztalatait osztja meg az érdeklődőkkel.
Az útmutató kifejti, hogy a korábbi kulturális 
fővárosok sikerének egyik tényezője a városok 
azon képességében rejlik, hogy a kulturális, 
illetve a társadalmi-gazdasági élet szereplőit és 
a helyi lakosságot egyaránt mozgósítani tudták. 
Azért, hogy a kultúra és a társadalom, illetve 
a gazdaság tevékeny résztvevőit fel lehessen 
sorakoztatni egy közös program körül, először 
is a kulturális élet aktív tényezőit kell 
megkérdezni, vagyis a rendezvénysorozatot 
lentről fölfelé haladva kell kigondolni és nem 
fordítva. „A művészeti vezetőnek és a program 
megszervezéséért és lebonyolításáért felelős 
szervezetnek a közhatalmi szervektől való 
függetlensége meghatározó jelentőségű lehet 
a kulturális fővárosok felkészülésében. Néhány 
korábbi kulturális főváros életét megkeserítette 
a közhatalmi szervek közvetlen és általános 
jelenléte a program megszervezéséért és 
lebonyolításáért felelős szervezetben” -  
olvasható az útmutatóban.

Pécsett, ha alaposabban belegondolunk, 
nem is arról van szó, hogy a közhatalmi 
szervek jelen lennének a megszervezésért és 
lebonyolításért felelős szervezetben, hiszen itt 
maga a közhatalmi szerv az, amelyik szervezi, 
és a szó legszorosabb értelmében bonyolítja 
a programot. Az új EKF vezető, Rúzsa Csaba 
Roland ennek a hatalmi gépezetnek egyik 
csavarja csupán, s ma még nem tudni, hogy 
a hagyományoknak megfelelően mikor cserélik 
le egy másikra. Csodálkoznánk, ha kihúzná 
2oio-ig. Mintha az ófrancia históriás remekmű, 
a Roland-ének sejtetne valamit mindebből:

„Roland öcsém éri ma végnapját
kürt szavából hallom halódását” ■
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elősegítését hivatott ellátni, operatív, dön
tésekkel végződő megbeszélések keretében. 
Kéthetente tartja üléseit, amelyből minden 
második vezetői szintű. A PIB jelentéstételi 
kötelezettséggel bír a Kormány számára, ezeket 
kéthetenkénti gyakorisággal szükséges 
elkészítenie. A PIB tagja:

• a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
• a Regionális Fejlesztési Ügynökség,
• a pécsi önkormányzat,
• a Baranya Megyei Önkormányzat,
• a Pécsi Tudományegyetem
• és a menedzsmentközpont.

Hozzá tartozik a kuszasághoz, hogy a 
pénzügyminiszter kinevezett egy a kiemelt 
projektekért felelős koordinátort, Suchman 
Tamás szocialista országgyűlési képviselő 
személyében, aki az EKF beruházások és az 
M6-os autópálya körül bábáskodik, talán azért, 
nehogy más épüljön fel és másutt, mint ami a 
tervekben szerepel. Ez év március elsején egy 
kormányhatározatnak köszönhetően megalakult 
az a Tárcaközi Bizottság is, amelynek feladata 
az EKF kiemelt projekt megvalósításával kap
csolatos kormányzati feladatok összehangolása. 
A Tárcaközi Bizottság „folyamatosan figyelem
mel kíséri a kiemelt projekt végrehajtásának 
előrehaladását, közreműködik az erről szóló 
jelentések előkészítésében, szükség szerint 
javaslatot tesz a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
miniszternek a kiemelt projekt meg
valósításához szükséges további kormányzati 
intézkedésekre.” A bizottság rendszeresen, 
Budapesten tartja üléseit, a Miniszterelnöki 
Hivatalt vezető miniszter által jóváhagyott 
ügyrend szerint.

Természetesen nemcsak Budapesten,
Pécsett is fontos kérdések dőlnek majd el.
A döntési mechanizmusnak kialakították a 
megfelelő szervezeteit, hogy az eddigieknél is 
olajozottabban születhessenek meg a szükséges 
határozatok. Az EKF Szakmai Koordinációs 
Értekezlet például hetente megvitatja vala
mennyi önkormányzati EKF feladat „állását”.
Az értekezletet a jegyző vezeti, valamennyi 
főosztály vezetője vagy helyettes vezetője részt 
vesz munkájában. Az értekezlet állandó 
meghívottja a menedzsmentközpont ügyvezető
je, valamint ágazati vezetői. Az EKF Board 
a legfelsőbb szintű véleményező és egyeztető 
testület. A Board havonta vitatja meg az 
aktuális kérdéseket, feladatokat, és valamennyi

operatív döntést igénylő kérdésben állást foglal. 
A Board-ot a polgármester hívja össze és 
vezeti.

Tagjai:
• az alpolgármesterek,
• a jegyző,
• a menedzsmentközpont ügyvezetője,
• a Művészeti Tanács és az OKM delegáltja,
• a város kulturális bizottságának elnöke,
• valamint a közgyűlésben résztvevő poli
tikai szervezetek egy-egy képviselője,
továbbá meghívottként részt vesz a Board
ülésein:
• a Baranya Megyei Önkormányzat,
• és a Pécsi Tudományegyetem delegáltja.

Nem vitatható tehát, hogy az EKF fontos 
kérdéseiben politikai döntések születnek, a 
döntések közvetlen előkészítésében csak 
köztisztviselők működhetnek közre, a civileket, 
tehát a kultúra művelőit, szereplőit a legtelje
sebb mértékig kizárják a folyamatokból azok, 
akiknek erről a sajátos területről feltehetően 
csak közvetett ismeretük van. Kötődésük abból



JANKOVITS LÁSZLÓ

Janus Pannonius dicsérete
Nagy költőt ünnepelünk most, akit sok 
kiválóság dicsőített már. Érthető, hogy idézettel 
szeretném kezdeni ezeket a sorokat. 
„Tapasztaljuk a természetben ..., hogy minél 
kiválóbb valami, annál ritkábban ... lelhető fel. 
Hiszen nincs mindenütt gyöngy, s bámulatos, 
mennyire ritka a topáz és az ametiszt. Ráadásul 
a rendkívül szép példányok egyszersmind rend
kívül ritkán is kerülnek a szemünk elé.”
Az első nagy északi humanista költő, Pécs város 
püspöke, egykori gazdája, janus Pannonius 
kiválóságát ezzel a hasonlattal érzékelteti 
az elzászi humanista, Beatus Rhenanus Janus- 
kiadásának ajánlásában. Mindezt 1518-ban, 
majdnem fél évszázaddal a költő halála után 
teszi. Az előszó egy rangra emeli a költőt az 
európai tudósok koronázatlan királyával, 
Rotterdami Erasmusszal: „én janust és Erasmust 
-  írja - ,  jóllehet germánok és korunkbeliek, 
nem kevesebb lelkesedéssel olvasom, mint ... 
Vergiliust és Cicerót.”

Közismert, hogy Janus Pannoniuson horvát 
barátainkkal osztozni illik. Most azt halljuk, 
hogy mint a németek egyike jelenik meg ebben 
az előszóban. A sort folytathatjuk: egy néhány 
évvel ezelőtt született kézikönyvben a jónevű 
művelődéstörténész, Angéla Caracciolo 
munkájában egy bizonyos Giano Pannonio a 
velencei humanisták egyikeként jelenik meg.
Ez sem példa nélküli: már tanítómestere,
Guarino da Verona úgy beszél a költőről, mint 
aki itáliaivá vált.

Ismeretes, hogy a 16. század végén a kiváló 
református költő, író és tudós Szenei Molnár 
Albert miként fortyant fel saját Beatus 
Rhenanus-kiadásában a germanizálás ellen.
Non Germánus erat Janus Pannonius iste: séd fűit 
Ungarico iure satus genere (Nem volt német ez 
a janus Pannonius: hanem valójában magyar 
nemzetségből származott) írta latin disztichon
ban Beatus Rhenanus előszavának margójára, 
majd magyarul folytatta, érezhető indulattal: 
„tudtad inkább, hiszem, Rhenane, de bántad, 
hogy nem német volt”. Ilyesmit gondolhatunk, 
akár mondhatunk a többi nemzet esetében is.
De vegyük észre, hogy ilyen a nagy költők 
sorsa -  tudjuk, hogy hét görög város vetélke
dett Homérosz szülőhelyének dicsőségéért.

Janus Pannonius, mondjuk ki, a homéroszi 
mércével mérve is igen nagy költő, Magyar- 
ország első, és a közelmúltig, Kertész Imréig 
egyetlen világhírű költője. Kortársai és a 
közvetlen utókor nem is Homéroszhoz hanem 
Orpheuszhoz, a mitikus, félig istenség, félig 
ember első költőhöz hasonlították, s ezt tette 
az utókor is: hadd idézzem a kiváló itáliai 
humanista, Achille Bocchi négysoros epigram
máját, a már említett, idén a Püspökség

Janus Pannonius, az egykori pécsi püspök és nagy 
magyar humanista költő újratemetésére 2008. 
október 21-én került sor a pécsi bazilikában. Ebből 
az alkalomból közöljük Jankovits László beszédét, 
amely Pécs Város Ünnepi Közgyűlésén hangzott el 
2008. október 30-án.
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jóvoltából hasonmásban megjelent Beatus 
Rhenanus-kiadás végéről:

Hogy minap édes dalt zengett Észak fia, Janus, 
s gyűlt oda erdő, rét, szikla, vad és a madár, 
Álmélkodva az égen a Nap szólt: vagy sose pusz

tult
Orpheusz el, vagy szült újat a Múzsa nekünk.

Miért tartották ilyen nagynak őt? Először 
talán azért a ritka tehetségért, amivel elkápráz
tatta a híres itáliai iskola, a ferrarai Guarino- 
iskola tanárát és diákjait: pergő latin beszédé
vel, gördülékeny prózájával, s főleg megannyi 
csiszolt és szellemes versével. Az itáliai föld 
neveltjei sem voltak erre képesek, nemhogy egy 
barbár. Merthogy a tizenhárom éves gyerekről 
mindenki tudta az iskolában, hogy az északi 
hegyeken túlról érkezett. Olvastak eleget erről 
a hegyentúli világról. Az ókori szerzők szerint 
ez a medvék hazája, az örökös fagy hona, ahol 
-  írja Vergilius -  megdermedt borukat bárddal 
vágják föl a népek, ezek a szőrnadrágos, fara
gatlan barbárok. És akkor megjelenik egy kis

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

gyerek ebből a kietlen világból, és kihívó tehet
séggel ontja a szebbnél szebb dalokat. Ha 
valakinek, neki elhitték, hogy ezen a tájon is 
megmaradt a latin kultúra emléke, hogy 
Hungária, a magyar királyság olyan hely, ahol él 
a római provincia, Pannónia kultúrája, hogy az 
Ister partjainál is megfordulnak a Helikon zöld
koszorús istennői, a Múzsák.

Csodálatuk később sem szűnt, a költő iránti 
várakozásukban nem csalódtak. Már régen 
visszatért hazájába, ahol a politikai csel- 
szövények és a török elleni háború foglalta el 
idejének nagy részét, és mégis tudott költőként 
újat adni: megírta élete főművét, a tudós tanár, 
elhunyt mestere, a veronai Guarino dicséretét, 
egy olyan epikus alkotást, amely költői érdemei 
mellett máig a reneszánsz művelődéstörténet 
alapdokumentuma. Emellett olyan elégiákat írt, 
amelyek alapján a kor legkiválóbb itáliai filozó
fusa, a platonista Marsilio Ficino kereste barát
ságát abban a reményben, hogy amiként a 
Múzsákat, úgy Platón filozófiáját is elvezeti 
a Dunához.

Ilyenre csak olyasvalaki képes, gondolhatták 
humanista olvasói, aki, amint Orpheusz, 
költészetével megmozgatja maga körül a vilá
got. Nagy szerencsénkre ez a költészet nem 
pusztult el a költővel együtt. Megmaradt több 
nagy epikus munka, harminchat páratlanul 
csiszolt elégia, ötödfélszáz tudós és pajzán epi
gramma, nem szólva fordításairól, leveleiről, 
beszédeiről. Mindezt főleg a közvetlen utókor
nak, a 15-16. századi magyarországi -  magyar 
és horvát - ,  német, olasz humanistáknak 
köszönhetjük.

Ne sajnáljuk hát tőlük sem a költő hírét. 
Érdemes ezt a közös hírt úgy felfogni, mint 
hidat, amely összeköti Pannóniát, és főleg a 
költő-püspök városát, Pécset Európával.
Érdemes úgy tekintenünk janus Pannoniusra, 
mint páratlan kincsünkre, olyan javunkra, amely 
nap mint nap gyarapítja hírünket.

Nobilis: ez a szó azt is jelenti, nemes, és 
azt is, hogy nevezetes, hírneves. A reneszánsz 
egyik legfontosabb adománya volt az, hogy a 
nobilitas, a nemesség fogalmát újraértelmezte: 
a születéssel, származással szerzett 
nemességgel szemben megalkotta a vera nobili
tas, az igazi nemesség, a tehetség, a ráter
mettség nemességének fogalmát -  máshonnan 
megközelítve, a tehetséggel szerzett hírnév 
lehetőségét. Olvastuk középiskolai tanul
mányaink során azt a versét, amelyben a költő 
Pannónia dicsőségét meghatározza, az epigram
mát, amelyben tehetsége révén nemessé vált 
hazának nevezi szülőföldjét. Ha városközös
ségünk jól gazdálkodik a múltból örökölt és 
a jelenben élő tehetséggel, akkor még neme
sebbé, hírnevesebbé, minden értelemben 
tehetősebbé válhat a tehetség által. Van erre 
példánk sok -  a leghíresebb talán éppen a 
nemrég újra nyugovóra helyezett költő, Pécs 
ritka ékessége, aki méltán szólíthatta meg 
szülőföldjét így: szellemem által nemessé vált 
hazám, nobilis ingenio patria facta meo. ■



IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT

K Ö S Z Ö N T Ő

THOMKA BEÁTA

Jelenkor-mappa
1958 októberében jelent meg Pécsett a Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat első száma. A tízéves 
ECHO az alábbi írással köszönti a Pécs, az ország és a határokon átnyúló régió kulturális és szellemi 
életében fél évszázada meghatározó szerepet betöltő, jubileumát ünneplő folyóiratot.

Archibiograffiti: a mostani följegyzés a 
Wolfgang Ernsttől kölcsönzött játékos fogalom
mal rokonítható, amelynek helye Jelenkor- 
archívumom egyik kis retesze. Az a tárló, amely 
a folyóirat történetével érintkező emlékeket, 
személyes élménytöredékeket tartalmazza. A 
karcba foglalható megfigyeléseket, apróságokat, 
graffitiket, amelyek a történet és a magán
történelem között közvetítenek. S noha a mai 
historikusok jelentősen átértelmezték a szemé
lyes emlékezetben rejlő energiák archiváló 
jelentőségét, felfogásom szerint ezeknek első
sorban a fötjegyző számára van jelentősége.

Mint ilyen mozzanatra tekintek vissza arra 
a megtiszteltetésre, amely Szederkényi Ervin 
főszerkesztő részéről ért a nyolcvanas évek 
legelején. Újvidékre küldött felkérése értelmé
ben rám bízta volna a jugoszláviai szemle című 
állandó rovatot, melyet addig Bori Imre veze
tett. Akkori igen nehéz személyes körülményeim 
meggátoltak abban, hogy elfogadhassam 
javaslatát. A második kérését teljesíthettem, 
a lap 1985 májusi számában megjelent írásom 
Mészöly Miklós Megbocsátásáró\.

A két időpont közé esik első pécsi utam, 
amikor 1983 őszén az Irodalomtörténeti 
Társaság itt tartotta a Babits évforduló 
apropóján szervezett konferenciáját. Balassa 
Péterrel és még néhányukkat a Széchenyi téri 
szerkesztőségi szobában beszélgettünk, amikor 
megszólalt Ervin telefonja: Esterházy Péter 
Béládi Miklós halálhírét közölte vele. 
Veszteségérzete, megrendültségünk elmélyítette 
annak a késő délutánnak az emlékét. Béládi 
volt a kettőnk közötti kapcsolat egyik 
megteremtője, a másik pedig Mészöly Miklós. 
Talán ezért is említi neki egyik levelében, hogy 
közli kritikámat („Kíváncsi vagyok, mi lesz róla 
a véleményed.”).

Mostanában, amikor Pécs kiemelkedő figyel
met tanúsít a déli magyar és a még délebbi 
régiók kultúrái iránt, óhatatlanul meghúzom 
magamban azokat a vonalakat időben vissza
felé, amelyek a jelenkor szerkesztőinek több 
évtizedes érdeklődéséhez vezetnek. A szerkesz
tés folyóirattörténetileg is elismert érdemei 
között ugyanis mindenképpen annak az orientá
ciónak is helye van, amelyben nyitottság nyil
vánult meg az akkori Jugoszlávia sokhangú 
kultúrája és mozgalmas szellemi élete iránt.
E polifónia közvetítésére buzdított a táp, amit 
Újvidéken több nemzedék kivételes élményként 
regisztrálhatott. Ilia Mihály menesztéséig a 
Tiszatáj képviselt hasonló alternatívát Szegeden. 
Elegendő volt a tudat, hogy a vajdasági régió 
magyar irodalma iránt az értelmiségi magatartás 
természetessége jegyében mutatnak érdek
lődést, s ez eleve megerősítést jelentett szá
munkra. Háttérbe szorult mindazon kockázat,

amelyet a szegedi vagy pécsi szerkesztők az 
esetleges publikálással magukra zúdítottak, 
s az is, ami magyarországi megjelenésünkkel 
kapcsolatban otthoni következményekkel járha
tott. Hasonló kihívó gesztust jelentett mifelénk 
nemcsak az ellenzéki, szamizdatos vagy avant
gárd, hanem gyakran a klasszikus magyar 
szerzők közlése is, ahogyan erre a nyolcvanas 
években több példa akadt Újvidéken.

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy 
nagyjából a nyolcvanas évek közepéig a hivata
los magyarországi kultúrpolitika sem tisztázta, 
miként is viszonyuljon az északi, keleti, déli, 
nyugati határain kívül működő regionális ma
gyar kultúrák folyamataihoz. Pontosabban talán 
túlságosan is egyértelműen tisztázta — annak 
az ideológiai kizárólagosságnak a nevében, 
amely inkább veszélyforrásnak, mintsem az 
anyanyelvi kultúra szerves részének tekintette 
a Kolozsváron vagy Újvidéken folyó 
alkotótevékenységet, hogy Nyugat-Európára 
e kontextusban ne is utaljunk.

Mindenesetre e régi szerkesztők alapozták 
meg annak a magatartásformának a 
lehetőségét, amely csak a ’89-es változások 
után vált fokozatosan az újabb értelmiségi 
nemzedék, valamint az orgánumok, kiadók, 
a kultúrpolitika és mi tagadás, az irodalom- 
történeti gondolkodás immár magától értetődő 
viszonyulásmódjává. Ahhoz tehát, hogy 
elmosódjanak a határon inneni és túli világok 
elválasztó mezsgyéi, vagy akár a mostani 
értékes „átjáró”-projektek, kelet-nyugati 
folyosók működőképesekké váljanak és végre 
érdemi szellemi párbeszéd folyhasson, ahhoz 
a korábbi évtizedek kockázattal járó 
kezdeményezéseire volt szükség. A nyitottság 
és fogékonyság hagyományozása rajtuk, e tradí
ció további termékennyé tétele a mindenkori 
szerkesztői szenzibilitáson múlott, múlik.

Immár a jelen perspektívájából fordulva 
(a mostanában gyakori szóhasználattal) a 
„felvezető” évtizedekhez, ami nemzedékem 
életidejének több, mint a felét kitöltötte, 
határokon túli és inneni tapasztalataim alapján 
iktathatom be a személyes tárlók egyikébe tar
tozó észrevételt. A Jelenkor három-négy évtized
del ezelőtt sem tűnt idegen helynek számomra, 
amikor csupán figyelmes, távoli olvasója vol
tam. Prózarovata az 1960-as Mészöly-publiká- 
cióktól kezdődően nemcsak az addig jócskán 
elnémított generációja számára biztosított teret 
és levegőt, hanem az utánuk következők 
számára is ösztönzést és egyben kifutási 
terepet. Érdeklődésem alapján talán ez is ele

gendő lett volna ahhoz, hogy kitartóan figyel
jem a lapot. Az azonban, amit talán a hetvenes
nyolcvanas években még nem is tudatosítottam 
magamban, inkább ösztönösen regisztráltam, 
az a Jelenkor kritikai szellemiségének, beállí
tottságának és ízlésirányának egyedisége és 
vonzása volt. Ebből lehetett okulni s ebben 
lehetett otthon éreznie magát annak is, aki 
akkoriban sem azt nem sejtette, hogy valamikor 
testközelből követheti alakulását, vagy hogy 
netán a neve is megjelenik a lapban. Az archibi
ograffiti szóban foglalt archívum és biográfia 
szavakat a valamikori és a mostani, a térben, 
időben távoli és a jelenkori tapasztalat telíti 
lassan értelemmel.

A lap kezdeményező (és kockáztató) vál
lalkozásainak felsorolása túlnőne a mostani 
följegyzés keretein. Ezek közé tartoznak azok 
a megemlékezések, évfordulóknak, születésnapi 
jubileumoknak szentelt tematikus számok és 
blokkok is, amelyekkel a kiemelkedő alkotókat 
ünnepelte a folyóirat. Önmagában nem lenne 
semmi rendkívüli abban, hogy Weöres Sándor 
vagy Mészöly Miklós neve szerepel egy-egy 
ilyen tömb élén. Az azonban mindmáig elgon
dolkodtató, hogy némelyiküknek éppen hatvan 
vagy hetven évet kellett megérnie, hogy első 
ízben, valahol érdemeinek megfelelő, méltó 
figyelemben részesüljön. Ezt kapták meg 
többen a pécsi folyóirattól, valamint az újvidéki 
irodalmárok, kritikusok műhelyeitől. Figyelmet 
és érdemi méltatást, gyakran látszólag 
egymástól függetlenül, mégis egyidőben 
a Jelenkor bán, Hídban és Új Symposion bán, 
aminél hitelesebb érvet keresni sem kell 
a kritikai, szellemi, esztétikai közelségre.

A szerzők, akik irodalomtörténeti jelen
tőségük okán, vagy akár éppen az első értékes 
kezdeményeikkel alakították a Jelenkor irodalmi 
és kritikai arculatát, önmagukban is értéket, 
színvonalat és minőségi garanciát képviseltek.
E belátás alól egyetlen korszak, évtized és 
főszerkesztői beállítottság sem jelent kivételt. 
Pedig aligha tekinthető az öt évtized valame
lyike is háborítatlannak. S ha néha éppen az 
időben hozzánk legközelebbiekben érezhető 
néha némi lassulás, fáradtság, az ugyanúgy hű 
tükre annak, hogy a jelenkort kevés valódi 
szellemi és művészeti izgalom uralja mifelénk, 
ahogyan a korábbiak felfedező, változást, nóvu
mot fürkésző beállítottságának is autentikus 
lenyomata volt a folyóirat. A frissesség újabb 
impulzusai mintha éppen a tágabban 
értelmezett régióból, hangsúlyosan éppen a 
déliekből érkeznének. A Jelenkor kapcsolatainak 
folyamatban levő szorosabbra fűzése a dél- és 
közép-európai kulturális, művészeti orgánu
mokkal érzékelhető hatással van nemcsak a 
szemhatár bővülésére, hanem saját szellemi
ségünk felettébb szükséges felülvizsgálatára, 
a szüntelenül megújuló önértelmezésre is. ■
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Róbert Ward: A salemi 
boszorkányok 
Dicapo Opera Theatre 

(New York, USA) 
Rendező: Alföldi Róbert

Opera Amerikából
A Mezzo Operafesztiválon a nézők szavazatai 
alapján a legjobb produkció díját a New York-i 
Dicapo Opera előadása, az Alföldi Róbert ren
dezte A salem i boszorkányok kapta. Ez nem 
hivatalos díj, mert az csak az énekeseknek járt, 
de mielőtt beszámolnék az előadásról, 
fontosnak tartom megemlíteni. Elöljáróban min
denképpen ki kell térnem arra -  jóllehet sokkal 
bővebben megtárgyalandó ügy ez a szakmai 
fórumokon -  hogy mit is jelent ennek a feszti
válnak, és versenynek a megrendezése kul
turális életünkben. Remélem minél többen és 
minél fontosabb helyeken értékelik majd!

A sajtóinformációk, a helyszínen tapasztal
tak és a Mezzo Televízióban látottak alapján 
kijelenthetem, óriási ötlet, rengeteg és nagysze
rű munka, végeredményében nagyon jól sikerült 
fesztivál lett ez, talán nem túlzás: világraszóló 
esemény. Legalábbis így kellett volna megjelen
jen, és poha a kulturális témájú sajtóban, főleg 
a netes oldalakon sokat szerepelt, az úgyne
vezett széles közvéleménynek valószínűleg 
fogalma sincs arról, hogy mi zajlott le 
Szegeden. Pedig a leminősítések, a tőkekivoná
sok, az árfolyamzuhanások időszakában 
történik valami, ami ha nem is pénzügyileg, 
de szellemileg ennek épp az ellenkezője, 
felminősít, „tőkebevon” és „árfolyamemel”.
Erről kellene beszélni a híradásokban, a vezető 
netportálok címlapján, valójában mindenki 
számára közérzetjavító lenne, ha azt hallhatná, 
hogy valami nagyon jó, és nemzetközi érdek
lődéssel figyelt dolog is történik. De nem hall
hatja, mert a sajtóokosok nem tartják említésre 
méltónak. Szerencsére a Mezzo Televízió 
Európa valamennyi országában jelen van, így az 
ismételt közvetítések révén a szegedi operafesz
tivál időszakában többször jelenhetett meg 
Magyarország a külföldi képernyőkön -  ráadá
sul ezúttal pozitív szereplőként -  mint a 
kiskörúti tankbeindítás óta összesen. A Magyar 
Televízió is adja majd állítólag, talán. De legfel
jebb tavasszal.

Ami pedig a fogadtatást illeti, úgy hallom 
a szegedi közönség nem tolongott a színház 
kapujában. Miért nem? A polgármester azt nyi
latkozta, hogy ez a város legfontosabb kul
turális eseménye évtizedek óta. Akkor miért 
nincs minden este hatalmas tömeg és 
lökdösődés a jegyekért? Miért lehet az ilyesmit 
máshol népünnepéllyé tenni? Hogy csak egy 
példát említsek a sok száz külföldiből: egy 
Szegedhez mérhető nagyságú város, a fran
ciaországi Nantes miért tud minden januárban 
nagyjából kétszáz koncertet megtölteni 
roskadásig a „Föllé Journé” néhány napja alatt?

Most tehát csak egyetlen estéről számolok 
be, jelezve, hogy kis része volt ez az esemény- 
sorozatnak. Az előzményekről, a fordulókról és 
az eredményéről most szintén nincs mód szót 
ejteni, a neten minden fontos információ 
elérhető.

A salemi boszorkányok 17. század végi 
valós történetéből Arthur Miller írt drámát The 
Crucible címen. 1953-ban mutatták be, 1961-ben

született meg Róbert Ward azonos című operá
ja. Miller darabja hazai színpadainkon is több
ször ment, most a Pécsi Nemzet Színház 
játssza, Istenítélet címmel. A szó konkrét és 
átvitt értelmében vett boszorkányüldözések, 
vérvádak, koncepciós perek problémakörének 
fontos feldolgozása. A maga idejében jól 
érthető politikai háttere is volt, nem lehetett 
nem gondolni a McCarthy-éra Amerika-ellenes 
tevékenységet vizsgáló bizottságára, és a 
hasonló, világszerte működő intézményekre.
A történet háttere, hogy a 17. század végén, a 
Massachusetts állambeli kisvárosban, Salemben 
a kor puritanizmusa, hiedelmei és félelmei által 
keltett tömeghisztéria eredményeként húsz 
embert felakasztottak vagy agyonzúztak, 
sokakat bebörtönöztek. A boszorkányüldözések
nek egy új kormányzó vetett véget. A történel
mi eseményt Miller a vallási szférából a poli
tikai, és magánéleti világba emelte át, az opera
librettó is ehhez tartotta magát. A vallási fana
tizmus a darabban már csak ürügy, illetve 
eszköz a résztvevők számára a gazdasági, 
szerelmi, vagy éppen politikai hatalom 
növelésére.

A szerelmi szál John Proctor, egy salemi 
gazdaember és felesége, Elisabeth közötti vi
szonyon alapul. A házaspár életében a szolgáló
lány, Abigail kavar vihart, és hogy megtarthassa 
az addig csak egyetlen kalandra megszerzett 
férfit, hisztérikus tünetek közepette 
boszorkánysággal vádolja az ártatlan feleséget, 
Elisabethet. John Proctor hiába leplezi le magát, 
hogy feleségét mentse, másokat vádló nyi
latkozatot is alá kellene írnia. Az addig faragat
lannak látszó gazda azonban megtagadja ezt, 
inkább vállalja a mártírhalált. A darab legszebb 
pillanata az akasztófa árnyékában ismét 
egymásra találó házaspár jelenete. A történelem 
örök Virágh elvtársa, Danforth bíró személyében 
jelenik meg, aki -  ezt a rendezés sugallja -  
Bulgakov Pilátusának módjára valószínűleg

tisztában van a valós helyzettel, de magas 
hivatala nem engedi, hogy igazságosan 
döntsön, tehát példát statuál, akasztatnia kell.

A mű John Proctor halálával ér véget, az iro
dalmi feldolgozás nem oldja fel a tragédiát az 
új, felvilágosultabb kormányzó érkezésével.

A színpadra állítás Alföldi Róbert munkája, 
aki a New Yorki Dicapo Opera Theatre-ben 
néhány héttel korábban rendezte meg a 
darabot. A rendezés egyértelműen a drámára 
fókuszál. Többnyire sötét a színpadkép, 
közepén egy hatalmas négyzet alakú pásttal, fél 
méterre kiemelve a színpad síkjából. Egyszerre 
lehet erdő, falu, kisváros, épületbelső és külső, 
börtön és törvényszék. Lehet játszani rajta, 
benne, előtte és mögötte is. Kitűnően funkcio
nál, egy-egy világítási hatással bármilyen kör
nyezetben belül érezhetjük magunkat. A máso
dik felvonás intimebb jelenetéhez épp elég 
a Proctorék házában három síkban kifeszített- 
terített lepedősor, világos színeivel, néha bú
jócska játékával életet visz a különben statikus 
képbe. A harmadik felvonás az ekkor megjelenő 
Danforth bíró alá karikaturisztikusan megemelt 
afféle teniszbírói széket tesz, az emelvénypást 
néző felőli oldalát megnyitja, amely így baromfi
udvar-szerű börtönképpé válik. A négyzet 
sarkaiban akasztófára utaló állványok tornyosul
nak. A jelmezek (Daróczi Sándor) a puritán vilá
got érzékeltetik, sötétek, többnyire szegénye
sek, egymáshoz hasonlóak. A sokat takaró sap
kák, a főszereplők kivételével fehér-halotti 
maszkra festett arcok nehezítik a figurák 
azonosítását, de lehet, hogy nem is kell élesen 
megkülönböztetnünk őket.

Alföldi Róbert rendezésében egyértelműnek 
tűnik, hogy mindenkinek mögöttes szándékai 
vannak, a vallási téboly részben megjátszott, 
részben ürügy, de a könnyen fanatizálható nép 
a legátlátszóbb manipulációnak is 
engedelmeskedik. A felesleges mellékszálakat, 
sallangokat kerülő rendezés egyszerű és erőtel-
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jes, a szereplők közötti viszonyokat emeli ki, 
s mivel az operaverseny egyik fő célja a színészi 
képességek bemutatása volt, erre remek 
lehetőséget is adott. A rendezés egyértelműsíti, 
hogy ebben a drámában csak két ember válik 
igazi hőssé, a házaspár, akik elveikért és 
egymásért feláldozni is hajlandók magukat.

A főszereplők egyben versenyzők is voltak 
ebben az előadásban: számomra a John 
Proctort megszemélyesítő bariton, Zeffin Quinn 
Hollis (USA), és kiváltképp a feleségét,
Elisabeth Proctort éneklő mezzo Lisa Chavez 
(USA) szerepformálása, éneklése volt meggyőző. 
Lisa Chavesnek nemcsak jó hangja, hanem 
komoly színpadi kisugárzása is van. A szerető 
szólamát éneklő szopránénekes Marie-Adeline 
Henry (Franciaország) egy cseppnyit halványab
ban, de méltó módon társult az előbbiekhez. 
Michael Bracegirdle játszotta nagy erővel 
Danforth bíró szerepét, akinek a szólamát a 
versenyző betegsége miatt Stan Lacy énekelte.
A rabszolgalányt, Titubát játszó színesbőrű 
Nicole Farbes nemcsak gyönyörű, hanem kiváló 
színész-énekes is, kár, hogy nem versenyzett.
A mellékszereplők is állták a sarat, magas szín
vonalú a Dicapo Opera társulata.

Halogattam, de immár megkerülhetetlen, 
hogy a zenéről szóljak, mert bizony ez a faktor 
egy opera esetében nem mellékes. Róbert Ward 
műve az egyik legjátszottabb opera 
Amerikában, állandóan színpadon van. 
(Megírásakor 1961-ben többek között Pulitzer- 
díjat nyert vele, ami nem rang nélküli elismerés; 
Copland, íves, Menotti, Carter, vagy Barber, az 
amerikai zene legnevesebb alkotói kapták meg.) 
Ward zenéjére azt mondhatnánk: tipikusan 
amerikai. Rengeteg elem ötvöződik benne, 
a zeneirodalom kb. 1860-tól 1920-ig teljes 
egészében, de éppígy (az amúgy nagyrészt 
ebből, illetve némi jazzes elemekből építkező) 
Broadway zene is jelentős szerepet játszik 
benne.

Azt hiszem azonban, nem stiláris probléma 
van Ward zenéjével, hanem minőségi. Sajnálom, 
de többszöri próbálkozásra, a felvétel meghall
gatása után sem tudok vele mit kezdeni. 
Benyomásom szerint üres, kifejezés nélküli 
eklektika az egész, félütemnyi morzsákból 
összeszőtt stíluskonglomerátum, egyetlen saját 
ötlet, megjegyezhető fordulat, vagy értelmez
hető karakter nélkül. Fel lehetne sorolni az érin
tett szerzőket Wagnertől Bartókig, de nincs 
értelme. Szerintem népszerűségét mindössze 
viszonylagos tonális kötöttségének köszönheti. 
Operadramaturgiai építkezést ez a zene nem

ismer, a legdrámaibb pillanatokban bármikor 
vidám-felületes dúr-Broadwayba fordulhat a 
zene, a magányos párbeszédekben reflexió 
nélküli nagy hangtömeg mozdulhat meg és így 
tovább. A szereplőkről, belső életükről semmit 
sem árul el a zenei anyag, holott a dráma foly
ton a külső és belső mondatok közötti különb
ségekről beszél. Voltaképp nem több mint 
zajkulissza a dráma mögött. Szigorúan technikai 
szempontból kétségtelenül profi munka, a 
hangzásarányok, a hangszerelési megoldások 
a helyükön vannak, a felvonások végére mindig 
besűrűsödik és csúcspontra ér a hangzás.

Kár, hogy az előadásokat személyes jelen
létével is megtisztelő, a hosszú utazást vállaló 
91 éves szerző zenéje nem ragadott meg job

ban. Sokszor emlegetik az amerikai zenével 
kapcsolatban, hogy csak az eltúlzott európai 
finnyásságnak nem felel meg. Lehet, hogy így 
van, de az amerikai zeneszerzés, így, 
általánosságban, azért úgy gondolom szeren
csére jóval gazdagabb és érdekesebb ennél.

Nagyon elismerően kell szólnom a Pannon 
Filharmonikusok együtteséről. Ezen az estén 
Pacién Mazzagatti vezette a zenekart. Nyilván 
nem állt módjukban túlpróbálni a művet, de 
igen komolyan vették a dolgukat, és (az éneke
sek mellett) nekik köszönhető, hogy végső 
soron élvezhető módon végighallgatható volt 
ez a több, mint három óra. Technikailag és 
összjáték szempontjából éppúgy teljes mérték
ben rendben volt előadásuk, mint zeneileg, ami 
nem kis dolog, tekintettel ennek a zenének a 
kaleidoszkópszerű sokféleségére, a rendkívül 
apró szilánkokból építkező jellegére. A Kalapos 
Király szavával élve túl sok benne a hang, tehát 
nemigen nyújt módot a hangszereseknek 
pihenőre, mégis végig derekasan állták a sarat. 
A hangzás kérdése különösen érdekes.
A felvételt visszahallgatva nagyon jól szól a 
zenekar, ami nem meglepő, hiszen a hang
mérnök belenyúl a hangzásképbe, elsősorban 
azért, hogy kompenzálja a színházi körülmények 
kissé száraz akusztikáját. A Mezzo Tv széles 
hallgatótábora tehát magas színvonalú 
együttesnek ismerhette meg a pécsi zenekart.
De a jelenlévők élőben, magában a teremben is 
teljes élményt kaphattak. A dinamikus, életteli 
játéknak köszönhetően egyáltalán nem a szín
házban megszokott, csak képzeletbeli zengéssel 
kiegészített hangzás jutott a közönségnek. 
Számomra a Ward opera bemutatóján néhány 
énekes mellett a zenekar teljesítménye jelen
tette az igazi élményt. ■
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Pécsi partnerség a Mezzo
Interjú Horváth Zsolttal, a Pannon Filharmonikusok igazgatójával

Mácsai Jánosnak az ECHO jelen számában szereplő kritikájában olvashatjuk, hogy szakmai szem
pontból kimagasló volt a Pannon Filharmonikusok teljesítménye az „Operaverseny és Fesztivál a 
Mezzo Televízióval” operaelőadásában, és a pécsi közönség visszhangja is hasonló sikerről szól.

— Hogyan értékeli az együttes igazgatója a részvételt, mi a jelentősége a zenekar számára ennek 
a projektnek?
— A Pannon Filharmonikusok (PFZ) számára a Mezzo projekt sokkal többet jelent egy-egy opera
előadásban való közreműködésnél. De Mácsai János kritikájára hivatkozva -  melyet volt szerencsém 
az interjú előtt elolvasni -  nem pusztán a zenekarnak, hanem Pécsnek, sőt elmondhatom, hogy 
Magyarország zenei életének is kivételes helyzet adódott az elmúlt közel másfél évben. A színfalak 
mögött ugyanis másfél éves előkészítés zajlott a novemberben megrendezett kéthetes döntő előtt, 
amelyre Szegeden került sor. A kivételes helyzetet a verseny és fesztivál felépítése, a Mezzo 
Televízió nyilvánossága és legitimációja adja.

— Miben jelent különlegességet ez a verseny és fesztivál, hiszen annyi énekverseny van a világ
ban, például jövőre Pécsett lesz az Operália is.
— A verseny különlegessége, újdonsága három pontban fogható meg. Egyrészt példátlan össze
fogásról- és nemzetközi együttműködésről van szó. A verseny nem azt jelenti, hogy a jelentkező 
énekesek elutaznak egy városba, ahol a zsűri meghallgatja őket, majd kiosztják a díjakat. Ebben
a versenyben öt ország operaházának vezetése, társulata, öt fiatal rendező, öt darab is versenyzett, 
mely daraboknak a versenyszerepeit keltett az énekesi kvalitásokat vizsgáló elődöntőn, és a 
színészi képességeket felmérő középdöntőn átjutott énekeseknek eljátszaniuk. Másrészt a rendezők 
feladata olyan operaelőadások létrehozása volt, mely a televízió képernyőin keresztül is érdekes 
a nézőknek, amely az énekesek színészi tehetségét is megmutatja, így mintegy megteremtve az 
operajátszásnak egy XXI. századi módját, és ezzel a műfaj jövőjének lehetőségét. Korszakalkotó 
tehát ez a munka. Harmadrészt a Mezzo Televízió szerepvállalása teszi egyedivé a versenyt.
A televízió 39 országban fogható, és Európában a komolyzenei élet egyfajta „védjegye” is, hiszen 
szigorú minőség-ellenőrzés alapján kerülhet adásba ebben a televízióban bármilyen produkció.
Mivel a televízió semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem folytat -  nincsenek reklámok, 
értékesített műsoridőkeret és műsorkészítés sem - ,  különösen nagy jelentőséggel bír a minőségi 
garanciája, illetve az a tény, hogy az első projekt, amely mellé mint partner odaáll, egy magyar- 
országi kezdeményezésű projekt.

— Hogyan került a Pannon Filharmonikusok ebbe a nemzetközi, de Magyarországon szegedi pro
dukcióba? A zenekar kereste a lehetőséget, vagy a zenekart kereste fel az alapító?
— Indokolt a kérdés, hiszen csak számunkra, magyarok számára „szegedi” ez a verseny, amely a 
világ öt országában játszódik. Ez a friss, magántulajdonú verseny és fesztivál teljes vertikumában 
fel kellett, hogy álljon már az első évben. Nem egy folyamatosan bővülő, kiteljesedő versenyről van 
szó, amely majd „kinövi magát”. A Pannon Filharmonikusokat a Fesztivál tulajdonosa kereste meg, 
mivel olyan színvonalas zeneszakmai partnert keresett, aki minőségében megfelel, akit elfogad a 
Mezzo Televízió rezidens zenekarának is, és hosszú távon alkalmas az együttműködésre, mert vilá
gos jövőképe, céljai vannak. Mindez példázza azt is, hogy nem önmagában a helyszín, hanem min
den fontos paraméter esetén a minőség az, ami elsőrendű szempont a tulajdonosnak. A 
nemzetközi jelleg azt is jelenti, hogy Magyarország kulturális élete ma nagyon nagy lehetőséget 
kapott, mert itt alakult meg a fesztivál. Ez egy know-how, egy „kulturális ipari termék”, amely a 
támogatások, és a pénzügyi kondíciók, az infrastrukturális körülmények változói alapján bárhol
a világon megrendezhető, bárhonnan irányítható. A 2010-re tervezett pécsi hangversenyterem 
kapcsán például olyan lehetőséget jelenthetne egy ilyen léptékű projekt megvalósítása, melynek 
köszönhetően Pécs ténylegesen zenei centrummá válhat nem csak fizikailag, hanem szakmailag is. 
Alkotóház lenne, a szó számomra legnemesebb értelmében: nem zenei kiszolgáló épület, hanem 
innovatív, újdonságkereső művészeti centrum.
Hogy mindezt egy gyakorlati példával érzékeltessem: a PFZ két operában és a gálán működött 
közre. A franciaországi Rennes-i Operaház Vámpír előadását német zeneszerző írta, Balázs Zoltán 
rendezte, a PFZ játszotta, amelyet észt karmester irányított -  aki egyébként Svédországban él - ,  
francia kórus énekelt, japánban játszódott a rendezés szerint az előadás, japán díszletekkel, 
jelmezzel és sminkkel, a librettó egy skót történet, a versenyszerepekben két francia, egy ír és egy 
szír operaénekes játszott!

— A versenyt és fesztivált a Pécs20io EKF program is támogatja. Csúnya szóval élve, „bevásárol
ta” Pécs a zenekart a projektbe?
— Ha ezt tette volna a város, akkor közreműködői lennénk a fesztiválnak, hasonlóan a Szegedi 
Szimfonikusokhoz, akik szolgálatban több tucat próbát fektettek be az általuk játszott előadások
ba, mintegy Szeged város nem anyagi hozzájárulásaként. Nem. A Pannon Filharmonikusok jóval
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azelőtt alapító szakmai partnere tett a versenynek, mielőtt az EKF-támogatásra sor került volna, 
és rezidens zenekarként a verseny és fesztivál olyan résztvevője, amely kiemelt státuszt jelent.
A Mezzo Televízió például tavasszal adja le azt az 52 perces dokumentumfilmet, amely a zenekar
ról készült, így nagyon jelentős nemzetközi médianyilvánosságot hoz a Pannon Filharmonikusok 
a Pécs2oio EKF számára. EKF nagykövetként ezt feladatunknak is tekintem természetesen.
A projektben való együttműködés mértéke a zenének kultúrákon és nyelveken átívelő, igazán 
nemzetközi létjogosultságát példázza. Maga a projekt, mint a kulturális ipar egy terméke, az EKF 
program alapvető céljait példázza. Másrészt nem csak a Pannon Filharmonikusok a pécsi „szál” 
a projektben. Czakó Zsolt, pécsi grafikus -  aki a Pécs20io arculatát is tervezte -  készíti a projekt 
grafikai anyagait, és a Zsolnay Manufaktúra által készített díjakat adták át a nyertes énekeseknek, 
így a Zsolnay márka is nagy nyilvánosságot kapott a gála élő adásban való közvetítésének 
köszönhetően.

— E nemzetközi nyilvánosság koncertmeghívásokat is eredményezhet?
— A Pannon Filharmonikusok itthon elérte az általa kitűzött célt: Magyarország egyik 
meghatározó zenekarává vált, melynek minőségét független szakemberek is egyöntetűen magas 
színvonalúnak ítélik meg. A külföldi fellépési lehetőségekben a Mezzo a külföldi impresszáriók, 
intendánsok, fesztiváligazgatók számára nyújt segítséget: biztosak lehetnek a zenekar szakmai 
minőségében, hiszen a Mezzo mintegy „szűrőként” működik ebben a tekintetben. A Pannon 
Filharmonikusok ugyanakkor az EU egy országának kimagasló zenei együttese, amelynek piaci 
értéke van, a külföldi fellépések már nem a szakmai megfelelés kérdésén, hanem az ártárgyalá
sokon dőlnek el.

— Mire készül a napokban a zenekar, most, hogy vége lett a novemberi fesztiválnak?
— A fesztivált követően egy hét pihenő kijárt a muzsikusoknak, hiszen olyan példamutató alapos
sággal és alapító partneri felelősséggel dolgozták végig az elmúlt egy hónapot Ménesi Gergely 
vezetésével, amely nem mindennapi egy zenekar életében. A december a Mezzo projekt 
kiértékelésével, belső szakmai mérlegek meghozatalával, bérletes hangversenyekkel és pulai 
(Horvátország) vendégszerepléssel telik, majd az Újévi hangversennyel megkezdődik egy új év, 
amelyben a pécsi koncertek mellett a tavasszal évek óta telt házas budapesti sorozatunkkal 
visszük jó hírét továbbra is városunknak. ■

A pécsi Pannon Filharmonikusok

SCHUBERT
összes zongoraszonátája 

KIRÁLY CSABA előadásában 
Pécs, PTE AOK aula

2008. december 15. hétfő, 19.00
E-dúr szonáta, D. 157. 
a-moll szonáta, D. 784. op. 143.
A-dúr szonáta, D. 959.

2009. január 26. hétfő, 19.00
E-dúr szonáta, D. 459.
A-dúr szonáta, D. 664. op. 120.
D-dúr szonáta, D. 850. op. 53.

2009. március 16. hétfő, 19.00
C-dúr szonáta, D. 840. 
f-moll szonáta, D. 625. 
c-moll szonáta, D. 958.

2009. április 27. hétfő, 19.00
Asz-dúr szonáta, D. 557.
Esz-dúr szonáta, D. 568. op. 122. 
B-dúr szonáta, D. 960.

Filharmónia-Raiffeisen 
MESTERBÉRLET 

Pécs, PTE AOK aula

2009. január 6. kedd, 19.30 
Budapesti Fesztiválzenekar
vezényel: Fischer Iván
közreműködik: Akiko Suwanai -  hegedű
Műsor:
Brahms: Változatok egy Haydn témára 
Prokofjev: 2 hegedűverseny, g-moll 
Brahms: 1 szimfónia, c-moll

2009. február 6. péntek, 19.30 
Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus
vezényel: Vashegyi György 
közreműködik: Halmai Katalin, Hamvasi 
Szilvia, Bárány Béter, Kovács Ágnes, 
Megyesi Zoltán, Cser Krisztián 
Műsor:
Hándel: Athalia -  oratórium, HV 52.

2009. március 30. hétfő, 19.30 
Budapesti Filharmóniai Társaság 
Zenekara
vezényel: Kovács János 
Műsor:
Dvorák: Déli boszorkány, op. 180.
Hősi ének, op. 111.
Smetana: Három szimfonikus költemény 
a Hazám sorozatból

FOTÓK TÓTH LÁSZLÓ
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Nyilas Misitől Grace-ig
Interjú Sólyom Katalin színésznővel

40 éve, 1968-ban szerződött a Pécsi Nemzeti 
Színház társulatába Sólyom Katalin, az 1961- 
ben létrejött Universitas Együttes alapító tagja 
és vezető színésze, Szabó István Álmodozások 
kora (1964) és Apa (1966) című filmjeinek egyik 
főszereplője, aki kémia-fizika szakos egyetemi 
diplomával akkor már négy éve a Gondolat 
Kiadó szerkesztőjeként dolgozott. A Pécsett 
eltöltött négy évtized során a város kulturális 
életének meghatározó szereplője, közreműködő
je volt színésznőként, pódiumműsorok és önálló 
estek előadójaként, irodalmi antológiák 
szerkesztőjeként, tanárként.

— Milyen volt az Universitas Együttes 
után bekerülni egy vidéki hivatásos színtársu
latba?

. — Elsőként azt jelentette, hogy be 
kellett ugranom Földessy Margit szerepébe a 
Rigó Jancsi című operettbe, aminek a szöveg
könyvét már nyáron elküldték. A postáról haza
felé nem bírtam ki, hogy ne bontsam ki a cso
magot. Kezdtem olvasni az utcán, és kiejtettem 
a kezemből.

— Mérgében?
— Meglepetésemben. Akkor, amikor 

két cigánygyerek a zenekarból arról beszélget, 
hogy Párizsba kell menni. Mondja az egyik, 
hogy ott van az Eiffel (ejtsd: ájfel.) Mire a 
másik azt feleli, hogy „ülj le”. Akkor ejtettem ki 
a kezemből. Az Universitasban épp túl voltunk 
Génét A cselédek című darabjának bemutatóján, 
a Grotowski-hatásokon, és egyszerűen nem 
akartam elhinni, hogy játszanak ilyet 
Magyarországon. Valamilyen archív, száz évvel 
ezelőtti dolognak tűnt.

— Ehhez képest milyen volt az akkori 
pécsi színház?

— Gyorsan belejöttem, és a beugrás 
jól sikerül. A próbákon ismerkedtem meg a tár
sulattal, ami már természetesen nem volt olyan 
mellbevágó, mint a szövegkönyv. És az 
előadást végül is megkedveltem és élveztem, 
főleg a tájelőadásokat.

— Hol voltak ezek?
— Itt, a baranyai kis falvakban, 

városokban. A tájolás kedves volt, és a társulat 
is helyes, volt az egésznek valami romantikus, 
dérynés jellege. A tájbuszon ismertem meg a 
zenekart, többek között a leendő férjemet is.

— Melyek voltak az elsőként 
megkapott szerepek?

— Rögtön gyerekdarabokba kerültem, 
és a Kamaraszínházban játszottam. 
Nadrágszerepeket. Nyilas Misit, a Tóm Sawyer 
kalandjaiban Jim Harpert. Twist Olivért, amelyik 
nem a musical, hanem egy prózaváltozat volt. 
Ránki György Muzsikus Péter kalandjai című 
gyerekoperájában pedig Fuzsitus Pál szerepe 
lett az enyém. Ez egy nagyon színvonalas, 
szórakoztató, ugyanakkor ismeretterjesztő mű.
A zene világába vezet, a hangszerek vannak 
megszemélyesítve, a nagybőgőtől a hegedűig.

Rajtam kívül mindenki operaénekes volt, de 
nekem nem kellett szép hangon énekelni -  
csak „jól” - ,  mert én voltam a rossz fiú, aki 
nem akar szolmizálni.

— A nadrágszerepek minek tulaj
doníthatók?

— Gondolom a hangomnak, hogy volt 
egy eleve fátyolos, rekedtes hangom.
Flároméves koromban a szamárköhögésem után 
(akkor még nem volt védőoltás), megvastagod
tak egy kicsit a hangszalagjaim. Azóta ilyen a 
hangom.

— Az első beugrás és a kezdeti 
gyerekdarabok után mi volt az első jelentősebb 
prózai szerep?

— A Dobai Vilmos rendezte 
Szentivánéji álomban Puck volt az első igazi 
nagyszínházi főszerepem. Rettentően élveztem, 
kopasz parókával játszottam. Lehetett buk
fencezni, kézen állni, rohangálni, bejátszani az 
egész színpadot. Úgy éreztem, hogy enyém az 
egész világ.

— Voltak-e ennek a 40 évnek színészi 
korszakai?

— Rendezői korszakai inkább. Sík 
Ferencnek volt korszaka, és talán számomra a 
Szikora János-féle korszak jelentős.

— Az 1978-ban kezdődik, mert Szikora 
akkor vitte itt színre a vizsgarendezését, Déry 
Tibor Az óriáscsecsemő című darabját. És utána 
ide szerződött.

— Utána jött Kafkától A per (78 
őszén) és Boris Viantól a Birodalomépítők 
avagy a Smürc a következő évadban, amelyek
ben játszottam. Úgy volt, hogy létrehozunk egy 
„laboratórium színházat”, tizenvalahány taggal. 
Meg is alakult, Nádas Péter lett volna az író, 
Morcsányi Géza a dramaturg, Keserű Ilona
a díszlet- és jelmeztervező, Vidovszky László 
a zeneszerző...

— Ez a társulaton belül egy önálló 
kezdeményezés volt?

— Igen, így van. És utána Szikora el
ment. Én pedig szereztem még egy diplomát, a 
Színházművészeti Főiskola színházelmélet szakán.

— Aztán a 80-as évek elején megújul 
a pécsi társulat, sok pályakezdő színész, 
többek között Kulka János, Sipos László 
szerződött ide.

— Azzal egy új korszak kezdődött. 
Kilencen jöttek Pécsre, Szegváry Menyhért lett 
a főrendező. Ebből az időből Gertrúd szerepe 
a Hamletben az, amelyik a pályámon 
meghatározó. Annak köszönhetem a Jászai-díja- 
mat. Nagyon nagy sikere volt, és nekem külön 
is. Nagyon szerettem játszani és kifejezetten 
élmény volt a Flamletet alakító Kulka Jánossal 
dolgozni.

— Amikor a Hamlet színre került, már 
túl volt a Szabó István Mephistójában játszott 
szerepen, ami egy Oscar-díjas film. Hogy érin
tette az a film és annak a sikere?
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— Jaj de szerettem azt is! Gyönyörű 
volt, annak ellenére, hogy egy pici szerep, volt 
benne néhány forgatási napom...

— De elmondhatja magáról, hogy egy 
Oscar-díjas film szereplője.

— Elmondhatom, igen. Kaptam utána 
az Amerikában élő testvéremtől egy kis 
műanyag Oscar-szobrot. Ez a film is örök 
élmény marad. Szabó István fantasztikus 
személyiség. Azon kívül, hogy tényleg óriási 
rendező, emberként is nagyszerű. Azok az apró 
kis pillanatok, amelyekben megjelenhettem 
később a filmjeiben, az is azért van, mert nem 
felejti el a régi embereit, kapcsolatait.

— Gertrúd után a ’8o-as évekből 
meghatározó szerepként emlékszem még a 
Száll a kakukk fészkére című előadásból 
Ratched nővérre.

— 89-ben mutattuk be, ez volt Balikó 
Tamás vizsgarendezése. Az az előadás azért is 
volt különleges élmény, mert a főszereplő Sípos 
László a próbaidőszakban halt meg autóbale
setben. Balikó Tamás vette át a szerepét. 
Tragikus próbafolyamat volt. Mégis nagyon jó 
előadás született, és nagyon szerettem. Emellett

voltak olyan fontosabb szerepeim is, amelyek a 
drámairodalom szempontjából nem jelentősek, 
mint az Arzén és levendula Mártája, vagy az 
Osztrigás Mici, de a színészi pályámon ezek is 
meghatározóak. Amikor Szikora János Egerbe 
hívott a Csongor és Tündébe Mirigy szerepére 
1985-ben, nagy örömmel játszottam el.

— Igen, láttam. Nagyon erős, 
szuggesztív előadás volt

— Ugyancsak meghatározónak tekin
tem Spiró György Csirkefej című drámájában a 
Vénasszony szerepét. Ezt a Pécsi Harmadik 
Színházban Vincze János rendezte, és Bódis 
Iréntől vettem át a szerepet. Ebből készült egy 
monodráma változat, A vénasszony címmel. 
Szerintem Spiró óriási drámaíró, és a Csirkefej 
száz év múlva ott lesz Az ember tragédiája és a 
Bánk bán mellett. De túl sok főszerepről nem 
tudok számot adni. Mindig valahol a második 
sorban éreztem magam. Ezért találtam ki a 
gyerekműsorokat, ezért csináltam irodalmi 
esteket.

— Az önálló estek Pécsett kezdődtek, 
vagy voltak előzményei?

Sólyom Katalin az Universitas Együttes
Karnyóné c. előadásának címszerepében, Halász Péterrel
és Jordán Tamással

— Az Egyetemi Színpadon csináltam 
életem első előadóestjét, a Huszadik század 
sorozatban. Másnak is volt ebben önálló estje, 
de azok mind elvesztek a homályban, az enyém
mel együtt, egyedül Mensáros Lászlóé maradt 
meg. Pécsett 71-ben a Mesebál és aztán 73-ban 
a Csipkefa voltak az első gyerekműsoraim. Ezek 
azért születtek, mert a nadrágszerepek miatt
a gyerekek elkezdtek imádni. Kaptam sok-sok 
levelet, iskolák megkedveltek, hívtak, és akkor 
jöttem rá, hogy csinálnom kellene gyerekmű
sort. A Kamaraszínházban mutattuk be a Mese
bált, később jött a Csipkefa, amihez két évig 
gyűjtöttem az anyagot. A Csipkefa most is megy, 
és a színházban is elő fogom adni december
ben. Ez egy egyórás játék a népköltészettel, és 
mindig aktuális. Életem egyik „főműve”.

— És aztán a Szélkiáltó együttessel is 
készültek közös műsorok.

— Amikor a Szélkiáltóval összekerül
tem, megcsináltuk a Csodák és furcsaságok 
című előadást, ami utána Bolondbál címen 
ment tovább. Ezek több száz előadást 
megértek. Nagyon szerettem az együttessel dol
gozni. Velük csináltam a Közietek éltem című 
József Attila-estet. Ez se megy ki a divatból.

— És miben más egy gyerekműsor, 
mint egy színházi szerep?

— Azért, mert teljesen közvetlen, 
beszélgetős, közös játék. A színház pedig távol
ságtartó. Ha szerepet játszol, nem kommuni
kálsz a közönséggel. A nézők meg fegyelmezet
ten, vagy nem fegyelmezetten, de úgy csinál
nak, mintha élvezkednének. A gyerekműsor 
viszont egy kommunikatív dolog, a közönséget 
is bevonod, együtt játszol velük, megvárod a 
visszajelzéseiket, arra reagálsz, tehát gyakorlati
lag ott végig a topon kell lenni.

— Nehéz az önálló műsorokban a 
közönség figyelmét fönntartani?

— A legnagyobb rizikója egy önálló 
estnek az, hogy segítség nélkül, egyedül állsz 
egy deszkán, a nézőkkel szemben, senki, de 
senki nem tud neked egy segítő pillantást sem 
adni. Hogyha ott valami bajod van, magadnak

Sólyom Katalin mint Nyilas Misi
(Pécsi Kamaraszínház, 1969) Puck (Pécsi Nemzeti Színház, 1969)

FOTÓK: ARCHÍV

Egérke -  Macskajáték -  (Pécsi Nemzeti Színház, 1971)
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kell kimászni belőle. Ezen kívül még meg is kell 
a közönséget fogni. A kezedben kell tartani 
csupán egy szemkontaktussal, mert másod 
nincsen. Se gesztusaid nincsenek, se jelmezed. 
A szemed van, a hangod van, ezzel kell 
megteremtened az atmoszférát. Nem bújhatsz el 
valami mögé, önmagadnak kell lenni, és önma
gadból kell kitermelni a költőnek, a műveknek 
a mondandóját. Úgy kell mondanod, mintha ott 
szülnéd meg. És a közönségnek úgy kell elfo
gadnia, hogy ne unatkozzon, hogy izgalmas, 
érdekes és hatásos is legyen.

— Nagyon intenzív figyelemre van 
szükség mindkét oldalon.

— Igen, így van. Ez a legnehezebb az 
egészben. A színházban, ha túl vagy a pre
mieren (amibe belehalsz), utána már könnyebb. 
Mennek az előadások, és akkor már könnyeb
ben is játszol, könnyebben tudod formálni a 
dolgokat. De az önálló est az minden egyes 
alkalommal premier.

— A pódiummíísorok és önálló estek 
mellett jelentősek irodalmi antológiái, versle
mezei is.

— Pécsi írók és költők írásaiból állí
tottam össze a Sötétben nem látok aludni című 
gyerekkötetet, benne -  többek között -  Bertók 
László, Csorba Győző, Pákolitz István és Parti 
Nagy Lajos verseivel. Örök magyar versek cím
mel kötetet szerkesztettem és hangkazettát 
adtam ki a magyar költészet iskolai „kötelező 
verseiből” Janus Pannoniustól Weöres Sándorig. 
Lázár Ervin Eredeti üzenet című, magyar 
mondákat feldolgozó kötetének történeteit CD- 
felvételen mondom el. II. János Pál pécsi láto
gatása alkalmából az ő írásaiból, és a
20. századi magyar irodalom istenkereső 
költészetéből készítettem CD-t. Tanítok az 
egyetemen is színpadi beszédet, a Füsti Molnár 
Éva Színitanodában versmondást. Emellett a 
Versmondó Pedagógusok Műhelyét vezetem, 
akikkel idén, a Biblia éve alkalmából mutattuk 
be a Könyvek könyve című műsorunkat, magyar 
költők verseivel, nagy sikerrel.

— A fiatalokkal való kapcsolat nem
csak a gyerekműsorokban, hanem a színházi 
munkában is megmaradt, hiszen például játszik 
a Janus Egyetemi Színház (JESZ) Majakovszkij 
misztérium című előadásában. Hogyan éli meg 
az egyetemistákkal való mostani együtt ját
szást?

— Imádom a JESZ-t! Nem érzek idő
utazást, mert olyan, mintha én is olyan lennék, 
mint ők. Én nem látom magam kívülről, ők meg 
fiatalok körülöttem. Olyan, mintha én is közéjük 
tartoznék teljesen. Az egyetlen dolog, ami 
állandóan emlékeztet arra, hogy megöregedtem, 
hogy elkezdtek Kati nénizni. Nagy élményfürdő, 
amikor a JESZ-ben vagyok. És nagy öröm, hogy 
ez megadatott.

— Az elmúlt évek nagy színészi sikere 
Tóm Ziegler Grace és Glória című kétszereplős 
darabjában Grace megformálása. Hogyan 
találkozott a darabbal?

— A testvérem látta Amerikában, oda
ment az íróhoz, aki Virginiában tanít, és elkérte 
tőle a darabot.

— Mikor volt a pécsi bemutató?
— 2003. február 15-én.
— Hogy-hogy erre ilyen pontosan 

emlékszik?
— Azért, mert az édesanyám akkor, 

március 25-én halt meg, és az apósom, Viktor 
bácsi pedig május 15-én. Szóval megkaptam a 
darabot, lefordíttattuk, és megmutattam Füsti 
Molnár Évának, hogy nincs-e kedve velem elját
szani. Amikor először elolvastam, hogy egy 90 
éves írástudatlan parasztasszony haldoklásáról 
szól, akkor azt kérdeztem magamtól: mi közöm 
nekem ehhez. De a testvérem azt mondta, hogy 
ez nekem való. Valami ilyesmi színésznő játsz
hatta Amerikában. Aztán elkezdtünk rajta 
dolgozni.

— És minek tulajdonítható, hogy ilyen 
sikerdarabbá vált? Hogy több mint százszor 
volt műsoron?

Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva
a Pécsi Kamaraszínház: Grace és Glória c. előadásából
(2003)

Fotó: Tóth László

A Vénasszony szerepében (Spiró György: Csirkefej) 

Fotó: Tóth László

— Annak, hogy jó a darab, nagyon 
aktuális, az élet és a halál kérdésével 
foglalkozik, és nagyon szellemesen van megír
va. A századik előadást megnézte Csiszár Imre 
és beírta a vendégkönyvbe, hogy látott egy 
amerikai Örkény-darabot, és köszöni 
Orbánnénak, és köszöni Egérkének. Bár a szín
házban már nem megy, vidéken még játsszuk. 
És szívesen megyünk vele bárhová, ahová hív
nak. Azért szeretem ezt a Grace-t, mert nincsen 
magamutogatás, hanem nagyon finoman, 
gyengédséggel, humorral beszél a halálról. És 
érzem a nézőkre gyakorolt hatását. Látom az 
embereket sírni és nevetni, és ennél nagyobb 
dolog nincs. Amikor a néző is ugyanúgy érzi, 
minthogyha benne lenne a darabban, és csak 
utána veszi észre, hogy mi is történt vele. És 
még gondolkodik rajta néhány napig. Olvastam 
róla nézői véleményeket az interneten. 
Vadidegen emberek írtak róla, akik az egyik 
budapesti vendégjátékon látták.

— Akiket megérintett az előadás.
— Igen. Arról írtak, hogy nem is 

tudták, hogy mit fognak nézni, és azt sem 
tudták, hogy mi az a Pécsi Nemzeti Színház 
előadása, és volt ott két színésznő. Egy férfi 
írta, hogy másnap este, ahogy ülnek a vacso
ránál, azt veszi észre, hogy erről a darabról 
beszélget a feleségével. Hogy mégiscsak valami 
különleges előadás lehetett, ha még most is 
foglalkoztatja. Csak ennyi. Persze, vannak, 
akiket jobban érint, vannak, akiket kevésbé.
Még a gyerekeket is megérinti, ami fantasztikus! 
Volt olyan előadás, ahova a szülők elhozták
a gyerekeket. És a gyerekek sikítva nevettek, 
a végén pedig sírtak. Szóval szeretem ezt az 
előadást.

Igen. Azt hiszem, számomra minden 
munkám között mégiscsak a legfontosabb 
a csupa nagybetűs SZÍNHÁZ.

— Ez az előadás illetve Grace színpadi 
alakja még verset is ihletett.

— Fischer Mária írt erről egy verset, 
amit nekem ajánlott. Benne van a legújabb 
kötetében.

— Akkor zárjuk ezzel a beszélgetést.
— Jó. Felolvasom.

Amikor Grace vagy 
Sólyom Katinak

Néhány almafa, csak néhány napra való 
gond, hogy amíg vagy, azok még legyenek, 

legyenek -
Mit kezdjünk a halállal, Grace? Holnapután, 
mondjuk, holnapután mit kezdünk vele, 

mondd?!
Merthogy az élet a fontos meg a szép üzenet, 
merthogy még ma is ezt, ezt üzened - ,  tudatod: 
már nem a dózer a félelmetes és nem a sors 
végjátéka a cél, és nem a bűntudatunk 
rendezi át az időt. -  Hallod, roppan a ház, 
nincs kegyelem, belehalsz ebbe is; ágyadig ér 
lassan a múlt, a kalács illata messzire száll. 
Képben a hajdani pap. Lám, olvasni tanít, 
megsimogatja kifestett szádat, kezedet -  
Kéri a tükrödet -  és tükrödön arcodat is. ■
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Miller—Mohácsi: Istenítélet
Pécsi Nemzeti Színház ZÁBRÁDI MARIANN
2008. október 22., 23.

Néha lányom a lehetetlen 
az egyetlen lehetséges

Hatalom -  vágy

Jó idők köszöntenek a Pécsi Nemzeti Színházra. 
Az elmúlt fél évben két előadás is született 
a falai között, melyek a korábbi évek szürke 
állóvizét megmozgatva megérintették a közön
séget és a szakmát is. Mindkét előadást 
Mohácsi János rendezte. Az első a Kamaraszín
házban, Moliére Képzelt beteg című komédiáját 
vette alapul, melyről lapunk júniusi (2008/2) 
számában közöltünk kritikát. Ez a produkció 
azóta a színikritikusok szavazatai alapján el
nyerte az évad legjobb előadása díját, Herczeg 
Adrienn pedig a legjobb női mellékszereplő 
díját kapta. A második előadás Arthur Miller 
Salemi boszorkányok című színművéből készült 
a nagyszínpadon, Istenítélet címmel. Míg az 
előző dramaturgiájában, de leginkább szövegé
ben, nyelvezetében gyökeresen eltér az eredeti 
műtől, ez utóbbinál a Mohácsi fivérek (mindkét 
produkció dramaturgja Mohácsi István) szoro
sabban ragaszkodtak az eredeti szöveghez, 
az előadás azonban mégis egy hamisítatlan 
Mohácsi-mű lett. Mohácsit nem először 
foglalkoztatja a boszorkányüldözés tematikája, 
bő évtizede Kaposváron már megrendezte a 
darabot, ugyanezzel a címmel, s aki látta és 
emlékszik rá, a sok hasonlóság (díszlet, jelmez) 
ellenére egy teljesen más értelmezést láthat. 
Lényegében erről ismerszik meg Mohácsi 
alkotói énje, hogy az adott korban és közegben 
mit gondol, mit lát fontosnak, vagy problemati
kusnak, hogy aztán színházi eszközökkel ezt 
megossza közönségével. Miller darabja az 
ötvenes évek amerikai kommunista 
boszorkányüldözésnek, a koncepciós pereknek 
lényegében fekete-fehér köntösbe öltöztetett 
parafrázisa. A pécsi előadás sokkal inkább azt 
akarta megmutatni „boszorkányai” segítségével, 
hogy egy adott helyzetben bárki lehet üldözővé 
vagy üldözötté, a kettő közötti határvonal 
keskeny, nagyon sérülékeny. Semmi nem élesen 
elkülöníthető, a világ nem fekete-fehér igazsá
gok halmaza. Innentől a játék nagyon veszé
lyes. Mohácsi vállalkozása sem veszélytelen, 
hiszen ami kamaraszínházi körülmények között 
jó színészvezetéssel sikeresen megoldható volt, 
az itt kevés, mivel a nagyszínpadot be kell 
népesíteni, a szó szoros és átvitt értelmében 
egyaránt.

Mohácsi kaposvári rendezéseinek -  hogy az 
utóbbi évekből csak három a legerősebbet idéz
zük: Megbombáztuk Kaposvárt, Csak egy szög, 
56/06 vert lélek vert hadak -  legnagyobb 
erőssége mindig a hatásos, mindent elsöprő, 
ugyanakkor a legapróbb részletekig kidolgozott 
tömegjelenetekben rejlett. Pécsett az előadá
sokban nincsen tömeg, az efféle helyzetek 
álmegoldásai beitták magukat a falakba, most 
azonban valami mégis megmozdulni látszik.
Az Istenítélet első jelenete a Miller darabtól 
eltérően nem Parris tiszteletes lakása, hanem

köztér, ahol a tiszteletes áléit leányát próbálja 
a közösség életre kelteni, vagy ha mégsem, hát 
legalább ítéletet mondani az ördögi jelenség 
felett. Mohácsi tehát rögtön az elején kitágítja 
a teret, s igyekszik benépesíteni azt. Őrült 
rohangászás, bekiabálások, elhaló poénok, a 
néző csak annyit érzékel, hogy baj van, és hogy 
a pécsi tömeg nagyon igyekszik. Miután végre 
elcsitul az elsőre nem olyan sikeres hangulat- 
keltő tömegjelenet, kiviláglik, hogy Parris 
tiszteletes leánya, valamint annak unokahúga, 
Abigail és még néhány lány az éjszaka 
folyamán az erdő rejtekében tiltott táncot 
lejtett, ruhátlanul révült, amikor a tiszteletes 
rájuk lelt, s a megzavarodott lányok közül 
többen is sokkos állapotba kerültek. A lányokat 
a közösség boszorkányság gyanújába keveri, az 
ördög fegyverhordozóinak nevezve őket, amikor 
is azok egy tökéletes pszichodráma dramaturgi
ájának megfelelően bűnbakot állítanak maguk 
közül, a „svájci” személyében. Mindegy, hogy 
Tituba, vagy svájci (régi jó poén a 
Csárdáskirálynőből), a lényeg, hogy idegen, más 
mint mi. Igaz, hogy nélküle a terv meg
valósítása szinte lehetetlen lett volna, azonban 
őt beáldozni mindennél egyszerűbbnek 
bizonyult. A lányok boszorkányság vádja elől 
menekülő hablatyolása, majd a svájci vallatása 
lassan „kitisztítja” a képet. A lányok ártatlanok, 
ők csak Kathy Putnam hét, még újszülötten 
meghalt testvérkéjének szellemét kívánták 
megidézni a svájci titkos receptje és annak 
genfi nagymamája dallamai segítségével... 
Millernél a svájci eredetije Tituba, a néger 
rabszolga, Parris tiszteletes rabszolgája. Parris 
tiszteletes svájcija egy hamisítatlan Mohácsi
elem, mely tudatja, hogy a másság megítélése 
nem olyan egyszerű. A lányok mindenesetre 
a megfelelően elhivatott és bigott egyháziak, 
és hű népük szájíze szerint tudják fordítani az 
eseményeket, így válnak egyik percről a 
másikra vádlottakból vádlókká. A tömegjelenet 
újra felizzik, amikor a magukat kétségbeesetten 
menteni akaró lányok sorolni kezdik azon 
salemiek nevét, akiket látni véltek az ördöggel 
cimborálni. E kis előjáték, tömeghisztéria után 
veszi kezdetét a történet.

Mohácsi kulcsfigurája Parris tiszteletes.
Nem véletlenül kérte fel a szerepre a régi jó 
kaposvári arcot, Kocsis Pált. Parris a közösség 
lelkésze, mondhatni a papi fedhetetlenségtől 
mentes figura. Kétes származású, harácsoló, 
pénzéhes, de mindenekelőtt hatalomféltő figura, 
aki az ügy eltussolása érdekében mindent 
megtenne, de pechjére az ügyben az összes 
hozzá legközelebb álló figura: a szolgája, 
a lánya, és az unokahúga a botrányban az első 
számú érintett. így aztán nyakig a pácban 
kénytelen a boszorkányperek fő vádlója lenni...

Zayzon Zsolt és Herczeg Adrienn

Hamarosan megérkezik a papok egy másik pro
totípusa, az ördögűző Halé tiszteletes, egy fel
sőbb papi méltóság képében, tiszteletet paran
csoló könyvpakkal, és nem pusztán arany 
gyertyatartókkal felszerelvényezve. Pál András 
keserédes, enyhén cinikus, mosolyt fakasztó 
figurája tökéletes. Megmutatkozik még két figu
ra, akiknek a háttérben, a zavarkeltésben 
nagyon fontos dramaturgiai szerepet oszt a ren
dező, az előadás során azonban valamiért 
kevésbé lesznek dominánsak: Ann és Thomas 
Putnam (Stubendek Katalin, Ottlik Ádám), 
a város legmódosabb házaspárja, akik újabb 
vagyonokra tehetnek szert a boszorkányüldözés 
során elkobzott ingatlanok megszerzése révén. 
Az ő lányuk a révülésben „megbetegedett” 
Kathy, s az ő gyermekük a hét megholt 
újszülött is, kiknek halála magyarázatára rögtön 
megjelölnek egy felelős személyt, a szomszéd 
birtok tulajdonosának nejét, Rebecca Nurse-t 
(Füsti-Molnár Éva). Vajon milyen nehezen 
átlátható szándékkal? Parris tiszteletes, majd 
a Putnam házaspár figurájának dominanciája 
kemény társadalmi kritika a rendező részéről.

A bosszú

A második képben megismerkedünk John és 
Elizabeth Proctorral (Zayzon Zsolt, Herczeg 
Adrienn). A házaspár némiképp kívülálló 
a közösségben, tanyájuk is öt mérföldre esik
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a városközponttól. Kívül vannak a körön, 
ugyanakkor felül is emelkednek, hiszen kivéte
lesen erényes, kemény emberek hírében állnak. 
John a lelkész és hívei által képviselt képmu
tató, harácsoló életet megvető szikár gazda, 
a felesége pedig a szerelemféltésben és a napi 
ház-, és a gyerekkörüli robotban 
megkérgesedett erkölcsi győztes. Persze az 
adott drámai szituációban inkább a fő célpont. 
A színpadon tehát az ő otthonukba nyerünk 
betekintést. A gyerekek alszanak, „mint az 
ördögök”, köztük pedig parázslik a „hol jártál, 
mit csináltál eddig?” feszültség. Mire a puritán
ságában is rendetlen otthonon végigpásztáz 
a szemünk, már tudjuk, hogy az erkölcsi fekete
fehér itt is jelentős árnyalásra szorul. John 
szerelmi viszonyt folytatott a vádlók vezetőjé
vel, Abigaillel, ezért küldte el az asszony a 
háztól a korábban ott szolgáló lányt. Az alapta
lanul megvádolt ismerősök neve hallatán 
az asszony megpróbálja rávenni férjét, hogy 
valljon a bíróságon, miszerint ez az egész 
boszorkányosdi csupán csapda, valójában 
Abigail bosszúja, hogy visszaszerezze szerelmét, 
John Proctort, akár Elizabeth elpusztítása árán 
is. John azonban kelepcébe kerül. Ha elmegy 
és vall, akkor paráznaságért őt ítélik el... Ekkor 
érkezik a színre Halé tiszteletes, aki a bíróság 
előhírnökeként szép sorban szedi áldozatait. 
Házkutatás, némi boszorkányságról árulkodó 
jel, s máris a bíróságon találja magát minden 
ártatlannak vélt meglátogatott személy. így 
Elizabeth is, akinél az árulkodó bizonyíték az 
a szalmababa, melyet Mary, a cseléd hozott az 
imént ajándékba asszonyának. A baba hasában 
tűt találnak, mely pontos bizonyítékként szolgál 
arra, hogy boszorkányság történt, hiszen Abigail 
hasában is egy ilyen tűre leltek korábban. Igen, 
ezen a ponton már el kell hangoznia, és el is 
hangzik Halé tiszteletes szájából egy kulcsmon
dat, miszerint: néha a lehetetlen az egyetlen 
lehetséges. Mary Warren, a kicsit együgyű 
cselédlány (Kovács Mimi) napközben a bírósá
gon Istennek tetsző munkát végez:

Pál András, Kocsis Pál és Széli Horváth Lajos

Jelenet az előadásból

Kő, papír, olló

A harmadik, a bírósági jelenet az igazi színház 
a színházban. Minden bírósági eljárás felfogható 
egy jelmezekbe és díszletbe foglalt színházi 
helyzetnek, annak jól megkoreografált elemeivel 
és szereplőivel. A pulpituson Danforth alkor-

a boszorkányságot bizonyító lányok mellett tel
jesít szolgálatot, s rendíthetetlenül hisz abban, 
hogy a vádakra a bizonyíték nem kell több 
legyen annál, mint hogy a vádlott bevallotta... 
Mary zaklatott, tétova és fél. Fél Abigailtől, 
a főkolompostól, aki mindannyiuk számára nyil
vánvalóvá tette, hogy nem lehet visszaút, mert 
ha kiderül az igazság, akkor egyértelmű, hogy 
őket ítélik el. A kocka tehát el van vetve, és 
a jól felépített koncepció mozgatja is önmagát. 
Proctorék házában előbb utóbb megjelennek 
még más kulcsszereplők is Halé tiszteletesen és 
kíséretén túl. Két jó barát, az előadás talán két 
legerősebb figurája Giles Corey (Stenczer Béla), 
Francis Nurse (Urbán Tibor), akiknek feleségeit 
már bűnösnek találta a bíróság. De miben? -  
kérdi a két összetört kisember, akik talán leg
erősebben képviselik az egyszerű, ám szívszo
rító bölcsességet, tudjuk, mindhiába. Ebben 
a jelenetben is erősen jelen van az a rendezői 
szándék, hogy a drámai feszültséget némi 
iróniával és pár faragatlannak tűnő humorral 
megtörje. A jelenetből ki-be járkáló személyek 
folyton megbotlanak a harmadik lépcsőfokon, 
aminek megjavítása Proctornak régi restanciája, 
imigyen nyilván bűnlajstromának fontos része 
is. Minden egyes botlásnál kacag a néző, pedig 
már annyira kínos, és a szereplők egy része is 
majdnem elmellőzi alkalmanként, a geg azon
ban marad. Proctor pedig, miután feleségét 
bilincsbe verve elviszik (nehogy felrepüljön!) 
kétségbeesetten próbálja rávenni Maryt, 
a cselédlányt, hogy vallja az igazat, álljon 
a bíróság elé, mondja el, hogy az egész 
vádaskodás csalás, és igazából a szerelmi 
bosszú áll mögötte.

Ó L

A „megbabonázott” lányok

mányzó (Széli Horváth Lajos), Parris tiszteletes 
(Kocsis Pál,) Halé tiszteletes (Pál András), 
Hawthorne bíró (Köles Ferenc), és az előadás 
fő kakukkfiókája dr. Griggs (Vidákovics Szláven).

Mary Warren elhozta vallomását. Igaz, 
beszélnie nehéz, reszket a zavarodottságtól, 
a félelemtől. De úrrá lesz rajta a józan ész, 
és Proctor bátorítására elhebegi, hogy sohasem 
látott szellemeket, hazudott, és asszonya tiszta, 
ártatlan. Döbbenten tapasztalja ennek ellenére, 
hogy korábbi hite abban, hogy a vallomás 
perdöntő erejű, most nem működik. Hiába haj
togatja, hogy korábban hazudott, és az Isten 
most vele van, a lányok dühe és az elvetett 
kocka győzedelmeskedik. John Proctor nyaka 
körül szorul a hurok, amikor az Abigail vezette 
inkvizítorkórus veszélyben érzi a tiszta ügyet, 
és látomást színlelnek, melyben Mary, az ördög 
jeleként sárga madár képében, gyilkos 
szándékkal közeledik feléjük. Mary végképp 
megzavarodik, rettegve átáll a lányok oldalára. 
Mi, nézők is válaszút előtt állunk, hova állunk, 
hiszen a nézőtéren felizzott vakító fényben 
senki nem bújhat meg tovább láthatatlan szem
lélőként. A bírósági jelenet nagy pillanatait Pál 
András, Széli Horváth Lajos, Köles Ferenc, ellen
pontjaként mindvégig rezonálja az alkohol és a 
nihil betege: Griggs doktor. Vidákovics Szláven 
mindig a „legalkalmasabb” pillanatban röffen, 
koppan, csörren bele egy drámai szituációba, 
mint ahogy a bírósági jegyző telegépelt oldalai 
is azon mód, lendületből az iratmegsemmisítő 
iktató számát kapják... (Hatásos, jó ötlet, de 
megvolt már.)

Ezért aztán mindenki számára világos lehet, 
hogy mindegy, ki mit mond. Abigail orcátlanul 
tagad, a bebörtönözött, várandós Elizabeth 
pedig nem vall a férje ellen. Képtelen kimon
dani, hogy a férje parázna. „John jó ember, 
a cseléddel nem voltam elégedett...”

A pokol tüzén

Az utolsó, börtönjelenetre bár nem tankot -  
mint Mohácsinál várható lett volna - ,  de mégis 
hatásos, látványos díszletet, egy vörösen izzó
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krematóriumot vonultat fel a rendező. Itt kell 
szót ejteni Khell Zsolt kiváló, látványos, 
ugyanakkor minden részletében funkcionális 
díszletéről, és ennek méltó párjáról, Szűcs Edit 
kortalan korhű jelmezeiről, melyek egységben 
nagyon sokat adtak az előadás lényegéhez.
A börtönjelenetre már nyilvánvaló, hogy Halé 
tiszteletes tézise, a lehetetlen lehetségességéről 
beigazolódott. A dialógusok abszurditása is ezt 
tükrözi. Megjelenik, és kulcsfigurává lép elő 
Herry, a skizofrén börtönőr, a hibáját felismerő, 
szintén meghasonlott Halé tiszteletes, aki az 
Isten hozta köszöntésre a „magam is 
igyekeztem” fricskával válaszol. Egy villanásnyit 
kacaghatunk az „elkallódott a szentírás” 
beszóláson is. Végponthoz érkezett az emberi 
elme. Itt áll az izzó krematórium, mely sorra 
szedi áldozatait, a salemi boszorkányokat, 
akiknek bűnösségére a bizonyítás egyetlen 
eszközét, a vallomást alkalmazták...

Szép jelenet a Proctor házaspár szembe
sítése a darab végén, ahol a már a szülés 
küszöbén álló asszony megtörtén áll parázna 
férje előtt, aki így is, úgy is veszni látszik már, 
mégsem tud mást mondani, mint hogy a férjem 
jó ember, én voltam a bűnös, a gyanakvó, jég
csap. Gyilkos vagyok. Hiába az önfeláldozó 
magatartás. A boszorkányüldözés kiagyalója 
Abigail, és Parris tiszteletes leánya feltörték 
a féltve őrzött adománygyűjtő szelencét a 
sekrestyében, s a szép summával hajóra szállva 
részükről pontot tettek az ügy végére.
A bíróság elvégezte dolgát, a börtön hóhéra is 
tudja, hogy melyik gombot kell a végén meg
nyomni. Abigailnek a vágyott férfit mégsem 
sikerült megszerezni, így hát jobbnak látta, még 
ha félig dolgavégezetlenül is, de továbbállni.

Abigail és társai magatartásának abszur
ditása kétségbeejtő asszociációkra, áthallásokra 
ad alkalmat, mert magatartásuk sok helyzetben 
ismerősnek tűnik. Mohácsi ismét jól megbom
bázott minket. Kovács Márton a Mohácsi 
előadások rendszeres zeneszerzője egy ideje. 
Minden alkalommal a rá jellemző invenciózus 
magatartásból kiindulva igyekszik az előadás 
hanghatását sajátos zenei és ritmusvilágával 
emelni. Az Istenítéletben is nagyon egyedien, 
és még szuggesztív színpadi jelenléttel is 
sokszorozva „fújta meg csapatával az égi 
harsonát”. ■

NAGY IMRE

Ármány + 
szerelem + ...

Friedrich Schiller színműve 
a Janus Egyetemi Színházban

A dráma klasszikusainak művei közül Schiller 
polgári drámái számára különösen kedvezőtlen 
ez a mai kor. Az erény és a kötelesség étosza, 
amely oly tisztán ragyog az Ármány és szerelem 
dialógusaiban, nagyon távol áll a jelenkori 
társadalom önző, fogyasztói szemléletétől. 
Messziről derengő, halvány fény csupán az 
elsötétült láthatáron. Egy mai Ferdinánd nem 
biztos, hogy a kis Lujzát választaná a szép és 
gazdag Lady Milford helyett. Ez pedig, a vissza
vonulás helyett, alighanem érvényesítené 
hatalmát, „kapcsolati tőkéjét” és, nem utolsó
sorban szexuális vonzerejét.

A kemény tartásé városi zenész, aki képes 
kiutasítani házából az őt megsértő, teljhatalmú 
minisztert, bármi lesz is ennek a következ
ménye, idegen marad egy kompromisszumra 
mindig kész világban, helyette sokkal inkább 
a felesége, a felfelé tekingető, sznob Millerné 
áll közel hozzánk, akit az író a gesztusaival is 
sokatmondóan jellemez. Amikor például 
elkezdődik a játék, otthonukban látjuk a házas
párt, Miller úr éppen félreteszi csellóját, 
amellyel addig foglalatoskodott, Millerné pedig 
kávét iszik. Schiller mindkét cselekvést 
jelképes, a jellemet tükröző gesztusnak szánta, 
különösen az utóbbit. Megértéséhez tudni kell, 
hogy a kávéfogyasztás abban az időben az 
előkelő körök szokása volt, újmódi és megle
hetősen költséges divat. Efféle polgárok nem 
nagyon engedhették meg maguknak, hacsak 
nem akarták az urak utánzásával a „rongyot 
rázni”. Millerné kezében a csésze: fontos 
üzenet. Még egy szó sem hangzott el, Schiller 
máris kulcsjelentőségű információval szolgál 
nekünk hőséről. Persze, csak akkor, ha ismer
jük a luxuscikkek, így a kávé művelődés- 
történeti szerepét. Elvárható-e ez a mai 
nézőtől, aki ötven-száz forintért egy automata 
készülékből bármikor hozzájuthat e frissítő ital
hoz? Azt gondolom, hogy nem. Egyszóval, 
nehéz ma Schillert játszani.

Annál dicséretesebb Mikuli János és a Janus 
Egyetemi Színház vállalkozása, az Ármány és 
szerelem színre hozatala. Egy szoba nagyságú 
színpadi térben, ötnegyed óra alatt, azaz het
venöt percben. Az adott paraméterek között 
a dramaturg-rendezőnek szigorúan (és, bizony, 
kegyetlenül) meg kellett húznia a szöveget.
Nála Millerné nem kávézik, elmaradnak az 
elmélkedő dialógusrészek és a korabeli német 
viszonyokra történő utalások. Csak az marad, 
ami közvetlenül kapcsolódik a dráma címében 
említett két fogalomhoz, örökzöld dramaturgiai 
motívumhoz, az ármányhoz és a szerelemhez. 
Az így lecsupaszított szöveg mégsem 
csontvázként funkcionál. Inkább olyan, mint

valami térhatású lézerkép, hologram, amely 
arányosan plasztikus, s bár eredeti súlyát 
elvesztette, ám azt hozzáképzelhetjük a 
látványhoz. Vagy olyan vázlat, amelyet Mikuli 
János és munkatársai, valamint a nézői 
képzelőerő kitölthetnek részletekkel. Mert 
a vázlat körvonalai pontosan kirajzolódnak 
Az intrikus szál, a kicsikart levéllel kapcsolatos 
bonyodalom vonulata világosan követhető, 
a szerelem hevülete is megfelelő hőfokon su
gárzik. Ferdinánd (Bozó Tamás) minden mon
datát emocionális tűz és nemes eltökéltség 
intonálja (meghúzott szövegében az árnyalatok 
kevésbé érvényesülnek), Lujza (Szomora Lívia) 
makulátlan tisztasága akkor is jól érzékelhető, 
amikor -  szülei védelmében -  egy percre 
megtörni látszik.

A rendező munkatársai közül a díszletter
vező Mikuli Dorkát kell kiemelni, aki remekül 
értelmezte, és tovább is gondolta a megha
gyott szöveget, amely ezáltal új, olykor a 
hiányzó részeket is pótló árnyalatokra tett szert 
az általa konstruált színtérben. A sokszögalakú 
fémszerkezet, amelynek cikkelyei ki- és befor- 
gathatók, felemelhetők és lehajthatok, a 
geometriai kereteket kitöltő felületeket pedig 
négyzetesen szőtt fémháló alkotja, hol 
körülzárta, hol elválasztotta a szereplőket. 
Egyaránt fel tudott idézni pókhálót, ha Wurm 
mozgott rajta a másik szereplőt bekeríteni lát
szó mozdulatokkal, s adott esetben a jelképes 
börtönrácsokat is. Ha a vívódó Lady Milford 
hanyatt ráfeküdt, szinte kínpadnak láttuk, nézői 
tekintetünk szinte a hős leikébe hatolhatott. 
Amikor a nyitójelenetben e szerkezeten ülve 
pillantottuk meg Millereket, instabilnak tűnő, 
félig lecsúszott helyzetük kiszolgáltatottságukat 
jelezte. Amikor viszont a Miniszter fellépdelt rá, 
a rendelkezésére álló hatalmi apparátust juttat
ta eszünkbe. A kellékek többnyire egyszerű
ségükben is jól illeszkedtek a játékhoz. Csak 
a végzetes citromos vizet tartalmazó edénnyel 
nem tudtam első látásra megbarátkozni. 
Meghökkentett, hogy a szerzői utasításban 
szereplő pohár helyett Lujza egy jókora 
műanyag vödörfélét hozott be. Aztán a cél
tudatosan irányított fényekkel kiemelt páros 
jelenet szemlélése során megérteni véltem, 
hogy a Mikuli János „plánváltást” alkalmaz, 
mintha közelképen hozná elénk -  felnagyítva -  
a poharat, miáltal a benne lévő tetemes 
mennyiségű folyadék alkalmasint a sorsot 
tenné anyagszerűen láthatóvá. Ezt az 
értelmezést hangsúlyozták a szerelmesek azzal, 
hogy az edényt a fejük fölé függesztették egy 
horogra. Nyilván csak bele fognak kortyolni
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a mérgezett italba, töprengtem, de akkor, 
a jelképes szerepen túl mire való a többi. 
Okoskodó kérdésemre csakhamar választ 
kaptam, amelyet el kellett fogadnom. Amikor 
felülről rájuk ömlött a víz, az egyszerre volt a 
fátum zuhataga egy immár szimbolikus térben, 
és a túláradó szenvedélyből fakadó, pusztító 
és önpusztító tett bűnét lemosó, megtisztító 
keresztvíz. A háttérfüggönyön ezután már egy 
makulátlan szerelmespár nem evilági, táncoló 
alakját láttuk feltűnni.

Az egyes szereplők játékának értékelése 
előtt közölnöm kell, hogy ez a kritika a 
november 12-i előadást tükrözi. A Millert ját
szó Tóth András Ernő volt a leginkább schil- 
leri figura. Amikor elmondta a házába törő 
Miniszterhez intézett, sokszor idézett szavait 
(„De ez itt az én szobám! Ha folyamodványt 
nyújtok be excellenciádnak, majd kifejezem 
legmélyebb tiszteletemet, de a faragatlan 
vendégeket kihajítom az ajtón... kegyes 
engedelmévell”), meg lehetett sejteni, hogy ez 
a darab valójában miről is szól. Pásztó Renáta 
Millernéje őszinte anyai tónusokkal egészítette 
ki a családi tablót. E bensőséges kör játékát 
keményen ellenpontozta a szereplők „udvari 
csoportja”. Inhof László Minisztere tanksze- 
rűen nyomult, s minden mondata ütésként 
hatott. Kormos Balázs (Von Kalb) a rendel
kezésére álló szavakon túl leleményes 
mozgással leplezte le az üresfejű udvaroncot. 
Ez a kimunkált „biomechanikai” koreográfia 
a Wurmot alakító Czéh Dániel játékában 
érvényesült leginkább, akinek az előadás 
egyik kiemelkedő alakítását köszönhetjük.

Külön kell szólni az est Lady Milfordjáról.
A parancsoláshoz szokott kegyencnő kihívó 
viselkedése mögött László Virág igyekezett 
érzékeltetni a szerelemre lobbanó asszony 
érzelmeit, ám dikciójának váltásai nem voltak 
eléggé árnyaltak. Nem is lehettek azok. Erre a

Pásztó Renáta és Tóth András Ernő

szerepre meg kell érni, s olyan tapasztalatokra 
szert tenni, amelyekkel a fiatal, tehetséges 
László Virág nem rendelkezhet. Jakabfi Edina 
(Sophie) kevés szóval a Lady környezetének 
felidézésére törekedett.

Várady Zsóka takarékosan egyszerű, kife
jező jelmezei hozzájárultak a jellemek 
rajzához.

Összefoglalva: az ármány dramaturgiája 
dinamikusan pergett, a szerelem tisztasága 
részvétet ébresztett. Az előadás volt olyan 
színvonalas, hogy a többit a kapott jelzések 
alapján hozzáképzelhettük. ■

KOSZITS ATTILA

Vajon mi kell ahhoz, hogy tényleg elmélyülten is 
élvezni lehessen az élőzenét? Hogy ne merüljön ki 
az esemény a gigantomán nagy koncertek kötele
ző sztárarc vizslatásában, a celeb imázsának, elvá
rásainak megfelelésében. Nem mellesleg ilyenkor 
az akár ezres tömeg figyelemelvonó közelségét és 
zavaró megnyilvánulásait is el kell viselni, ami ál
talában a zene mélyebb befogadásának rovására 
megy (az érték/minőség és nézőszám összefüggé
seinek vizsgálata nem koncepciója az írásnak). 
Persze ez még nem jelenti azt, hogy „csak közön
ség ne legyen... ”. Közhelyes tapasztalat, hogy a ki
sebb méretű helyeken jobban lehet élvezni a 
ZENÉT, sőt bizonyos műfajok inkább átjönnek 
ilyenkor, közvetlenebb a kapcsolat a muzsikusok 
és közönségük között, tényleg él a zene. Pécs 
klubjai, kisebb koncerthelyei hagyományosan kel
lemes közegei a különféle zenei megnyilvánulá
soknak. A város EKF pályázatában a nagyrendez
vények mellett helyet kapott a klubok kínálatának 
erősítése, frissítése. Ezek speciális fesztiválok, 
koncertek lebonyolítására is alkalmasak, így kielé
gítve a réteg- és szubkultúrára vevők igényeit. Hisz 
a tapasztalt külföldi világjárók kíváncsiak a helyi 
érdekességekre, speciális élményekre: hogy pl. 
hol és milyen élő zenét hallgatnak, hogyan szóra
koznak a helybéliek.

Az őszi programokat a teljesség igénye nélkül a 
fentiek alapján szemléztem, vajon hogyan is 
valósult meg a kínálat?

Költségvetési gondok miatt szakítva az eddi
gi Széchenyi téri nagysátoros koncertekkel, a 
Moveast Nemzetközi Filmfesztivál kísérőiéként 
október 7-től a Színház téri Moveast Klubban 
(a volt OTP, majd Bázis diszkó épületében) 
izgalmas zenei programok zajlottak a győri 
Mediawave Alapítvány szervezésében 
(egyébként is kellő referenciával bírnak 
a Mediawave-esek). Az intim térben és 
művészközegben jól érvényesültek a main- 
streamet elkerülő különféle irányzatok a jazztől 
a népzenén/világzenén át a kísérletező műfa
jokig. Számomra az év koncertjét jelentette 
a cseh Pavel Fajt és a japán Yumiko Ishijima 
experimentális industrial-elektrofúziós zenei 
estje (október 12.). Erre az időre akár Berlin, 
Párizs vagy London valamelyik art-klubjában 
érezhettem magam. A széles körben elismert 
cseh dobos korábbi akusztikus jazz- és népzenei 
elkötelezettségéről váltott az ezredfordulón elek
tronikus megoldásokra. A koncerten is a dobok, 
ütőhangszerek mellett gépeivel teremtett külön
leges atmoszférát. Ezen a műfaji határokat nem 
ismerő, minimál és repetitív zenei alapon jól 
érvényesült a japán énekesnő különleges tónusú 
hangja, speciális hangremegtetésekkel, egyéni 
hangképzéssel, sokféle tónusban, hangfekvés
ben. A Diamanda Galas, Meredith Monk, Yoko 
Ono, Kiss Erzsi, Ágens, stb. vonalhoz hasonlóan 
a kis sikolytól a keleti kultúrák fej-, orr-, torok-, 
gyomor- és has hangjaiig, a gyerekmondókától 
az énekbeszéden át az eksztatikus kitörésig 
széles skálán álltak össze számai, hangimprovi-
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Könnyűzenei klubestek
zációi. Előadásmódja, megjelenése is erősítette 
a produkciót: az előtte még szőkén megvillanó 
filigrán énekesnő sötét parókában, tradicionális 
színházi jelmezben, teátrális mozdulatokkal, a 
japán színház jelrendszerével szuggesztíven ját
szotta el a bájos ártatlanságot, a szenvedő 
gésát vagy épp a dühös vampet. A komputer- 
vezérelt vetített látványelem is csak erősítette 
a hatást, no persze az apokaliptikus atomrob
banás felhői sem maradhattak ki ezek közül.
Bár mindez így is felhőtlen élményt nyújtott 
e zene elkötelezettjeinek.

A többi itt zajló zenei programra sem 
lehetett panasz: Grencsó István és a Masina Jazz 
Csoport fellépése (október 9.) egy már 
megszűnt formáció 30 évvel ezelőtti startját 
reprezentálta. A trió fontos szereplője volt az 
akkori hazai jazzéletnek, Grencsó Istvánnak jó 
indulást teremtve a továbblépéshez, hisz a 
szaxofonos, klarinétos, fuvolás azóta a legelis
mertebb jazzmuzsikusok egyike. Geröly Tamás 
dobossal és Scheer józsef bőgős/basszus- 
gitárossal együtt remek műsort hoztak össze: 
korábbi és újabb kompozícióik érdekes 
ötvözetei a mainstream jazz, a free jazz, a 
jazzrock és a szabadzene elemeinek. És ami 
lényeges, koncertjük nem csúszott át az 
ilyenkor szokásos jubileumi nosztalgiázásba.
A Szabadkáról érkezett Paniks (okt. 11.) 
akusztikus világzenéje (gitár, dob, harmonika, 
bőgő) balkáni tűzzel ötvözte a különféle folk- 
és kortárs improvizációs-zenei megoldásaikat, 
nagy dinamikai kontrasztokra épített beindulós 
műsorukban. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, 
hogy az öt éve működő formáció fiatal 
muzsikusai előtt igencsak biztató jövő áll.

A fesztivál ideje alatt számos zenei workshopot 
is szerveztek, közülük a Mediawave Főik Blues 
Műhely zárókoncertje (okt. 11.) jelentett 
kellemes élményt a tíz pesti, győri és pécsi 
muzsikussal: kezükben akusztikus gitárok, 
hegedű, ritmushangszerek, no és a szóló és 
vokálénekek... Persze a résztvevők között 
Ferenczi György és csapata, a Rackajam tagjai 
(ők előző nap külön is szerepeltek) mellett 
Takáts Eszter vitte a prímet az erre a felállásra 
átdolgozott dalokban. A pécsi gitáros-dalszerző- 
énekesnő egyébként október 8-án GumiZsuzsi 
formációjával is adott itt koncertet. Két éve 
megjelent „Rövidtáv” és „Kaucsuk Suzie” című 
új albumáról válogatta össze változatos hang- 
szerelésű dalait a rock and rolltól, a reggaen, 
kupién és sanzonon át a pszichedeliáig repítve 
a magasba igen személyes és tabukat sem 
kímélő szövegeit. Zenekaros fellépései mellett 
intim szólóestjei az egész országban mindig 
megtöltik a kávézókat, klubokat, így a Pécsett 
nyílt új zenés kávéház, a Ferencesek utcai 
Walzer rendszeres fellépője. Itt tűnik fel 
időnként az egykori Pavilon, majd az 
Intermagyar és Zagastic zenekarokból lelépett, 
és egészen egyéni világsláger-átértelmezéseket 
megszülő Babarczy Bulcsú gitáros-énekes is.
De még mindig Takáts Eszter: november 6-án 
mutatkozott be a Sorházban a zalaegerszegi/ 
pesti Odett és a Go Girlz! formáció, melynek 
állandó vendégénekesnője. Két fiatal 
előzenekar, a triphopos, d’n’b-s, funkys hatá
sokkal operáló Montra Porno és a rock and rol- 
los JuriJ után lépett a porondra az igen jó hangi 
és színpadi adottságokkal rendelkező, alig 20 
éves Polgár Odett énekesnő. A zenei tapasztala
tokkal bőven ellátott kísérő csapat vezére ki 
más is lett volna, mint az egykor a Sziámiban is 
pengető édesapja, így nem véletlen az alterock- 
os indíttatás. „Pontos” című debütáló

korongjuk mostanában látott napvilágot, s 
élőben is nagyon átjöttek igényes, de mégis 
élvezetes dalaik. Odett tényleg egyéni hangú, 
igazi underground díva, a mélységeket és ma
gasságokat megcélzó változatos műsorukban 
sokféle arcát tudta megvillantani. És a csúcs
ponton Takáts Eszterrel énekeltek duettet...

Két moziban, november 7-én az Urániában, 
8-án az egykori Park moziban rendezték meg 
első ízben a műfaj őszi csúcseseményeként 
a Jazz Híd Nemzetközi Fesztivált. Jó ötletnek 
bizonyult, hogy az eddigi két remekbe szabott 
tavaszi nemzetközi jazzhétvége után a műfaj 
rajongói ebben az évszakban sem maradtak 
találkozó nélkül. Az eszéki kapcsolatok révén 
idekerült Ante Gelo Combinate indított. Antét 
a legtehetségesebb fiatal horvát gitárosok közt 
tartják számon, aki többek között Grazban 
mélyítette el tudását, de Európa és Amerika 
klubjaiban, jelentős koncerthelyein is megfor
dult már fúziós zenéjével. Billentyűssel, 
basszusgitárossal és dobossal érkezett. 
Műsorukkal kicsit csalódást okoztak (vagy nagy 
volt az előzetes hírverés fokozta várakozás?), 
ismert jazz-standardokat játszottak lagymata
gon, mindenféle különösebb invenció és tűz 
nélkül, ami persze hogy nem tudta felvillanyoz
ni a jelenlévőket. Annál inkább a meghökken
tően egyedi show-val előálló francia csapat, a 
Sayag Jazz Machine multimediális fény- és zene
orgiája. A hét éve működő és egyre jelentősebb 
kísérletező formáció igazi XXI. századi mindent 
ötvöző posztmodern műsorában hagyományos 
értelemben vett jazzről nem beszélhetünk. 
Számaikban meghatározó a kortárs elektronika, 
a nujazz, a hiphop, a drum ’n’ bass, és a jazz 
korábbi irányzatainak átértelmezése. Mindezt 
két hangszeres és két gépes (szkreccselő/ 
szövegelő DJ, és a programozó/elektronika- 
kezelő sampleres, computeres) intenzív 
együttműködése alakította sajátos zenefolyam
má. A jazzre emlékeztető/hagyományosnak 
mondható improvizatív részeket a szaxofonos, 
klarinétos, fuvolás Nicolas Scheid fújta. 
Bőgős/csellós társa, Pierre-Yves Le Jeune 
időnként az Apocalyptica elektronikával turbó
zott csellószárnyalását produkálta egészen Jimi 
Hendrixet idéző hangzásokat is előcsalva. 
Mindehhez időnként a kortárs elektronika 
Prodigy színtű keménysége, s a vizuális látvány, 
a fényoszlopok sokkolóan szembevágó vil
logása, meg a vásznon végigpörgő, ember
próbáló kísérleti laborban játszódó utópisztikus 
film hatása párosult. S akiket ez az intenzív 
zene táncra ösztökélt, hely híján oldalt, a szék
sorok mellett élték ki ez irányú késztetéseiket. 
Másnap a ZeneParkban az újvidéki Pannónia 
Project fellépésével folytatódott a program.
A vajdasági jazzélet reprezentánsának számító 
kvintett számos elismerést gyűjtött már be 
rövid pályafutása alatt könnyed és eredeti 
zenéjével. Tényleg remek beszabott, egyéni 
hangú formáció. Az eddig nálunk ismeretlen 
Marko Dordevic trombitás, Kristijan Mlacak 
szaxofonos, Petar Radmilovic dobos, Aleksandar

Mediawave Főik Blues Műhely
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Bahun zongorista és Vladimír Samardzic 
basszusgitáros saját kompozícióival elbűvölte 
a pécsi közönséget. Az est és a fesztivál 
zárásaként pedig igazi szupersztárok érkeztek: 
a Snétberger-Friedman Project -  a különleges 
akusztikus gitár, vibrafon hangszerpárosítás -  
még a legkifinomultabb ízlésűeket is megérin
tette. Snétberger Ferenc gitáros a nyolcvanas 
évektől a szépemlékű Trió Stendhal óta gyakori 
vendég Pécsett, s amióta Németországban él, 
tényleg világhírűvé vált. Kisujjában a jazz, a 
latin és roma zene megannyi válfaja, határokat 
átlépő/nem ismerő muzsikus. Dávid Friedman 
a műfaj egyik ma élő legjelentősebb vibra- 
fonosa, aki számtalan jazznagysággal játszott 
már. Ismert melódiák (Hulló levelek) és jazz- 
örökzöldek átdolgozásai mellett Snétberger 
kompozícióit játszották nagy beleéléssel, egy
mást is inspirálva. A fesztivál egyetlen magyar 
(származású) fellépője inkább a mélységekből 
hozott a felszínre érzéseket, Friedman pedig a 
könnyedebb, játékos megoldásokat választotta; 
ennek eredőjeként jött létre a nem mindennapi 
zenei élmény.

Az előbbihez hasonló, szinte csak bennfen
teseknek rendezett koncertekről szép emlékem, 
hogy jó néhány évvel ezelőtt Bécsben a kul
tikus amerikai zenekar, az R.E.M. adott egy 
zártkörű klubkoncertet egy városszéli régi 
orfeumban... Nagy élmény volt a mintegy két
száz meghívott között kötetlenül, biztonságiak
tól mentesen élvezni új lemezük bemutató 
műsorát, beszélgetni velük. A nagy sztárok is 
vevők az ilyen exkluzív megmutatkozásokra, 
hisz ilyenkor nem kell a kialakított imázsnak 
megfelelően viselkedni, sőt eljátszhatják akár 
fiatalságuk kedvenc dalait is, ők pl. Iggy Pop 
Passenger-jét. Mindez akkor jutott eszembe, 
amikor a 30Y  zenekar meghívott a fővárosi

S ha jazz, akkor etnojazz. Méghozzá a Pécsi 
Nemzeti Színház próbatermeként is funkcionáló 
Szobaszínházban. Az október 31-i „Képzelt 
beteg” előadás után a Mohácsi János rendezte 
darabban is közreműködő Kovács Márton ide 
szervezte a már több mint 10 éve működő Arco 
Trió alkalmi fellépését meghívott színháziak, 
barátok,, ismerősök előtt. Praktikus okokból 
egyben ez volt a november elején Stuttgartban 
tartott nagy sikerű fellépésük főpróbája is. 
Különleges zenéjük akusztikus hangszereken 
szólalt meg: a hegedűs Kovács Márton, a 
csellós Rozs Tamás, és a fúvós Gáspár József 
különböző egzotikus ütőhangszereket is 
bevetett. így a jávai gamelan zenében használt 
angklung hármuk kezében egymást váltva, majd 
kánonná alakulva érdekes ritmusvariációkkal 
szólalt meg az „lndóház”-ban. Műsorukban 
minden szám teljesen más zenei világot és 
megoldásokat hozott. Az „A La Nymán” című 
kortárs posztmodern darabjuk hegedű, cselló, 
fúvós repetitív kamarazenéjét Rozs Tamás 
különleges hangképzési módja, a hömi színe
sítette. Az „Apámnak” dallamában egy pana
szos mezőségi népdal motívumai csengtek ki, 
majd jött a roma folklórra jellemző bravúros 
szájbőgő improvizáció. A „Péntek hét” kicsit 
elborult darab, a lefelé menő csellódallamba 
lépő hegedűvel és szaxofonnal, majd az 
ellenkező irányba forduló hangsorba lépő 
dorombénekkel, jó ritmusváltásokkal, disszo
náns hegedű belecsikorgásokkal, üveghangok
kal. A „Ritmusjáték tíztől ötig” ütőhangszerei
ben az összes erényüket megmutatták: jó 
fokozások, dinamikai váltások, balkáni hatások, 
kitűnő szaxofonimprovizáció, hömi, minden ami 
kell... Kár hogy ritkán hallani a pécsi triót.

Sayag Jazz Machine (Pierre-Yves Le Jeune)

lemezbemutatójukat megelőző pécsi 
főpróbájukra (november 4.), amit a tágasnak 
és levegősnek egyáltalán nem mondható Janus 
Egyetemi Színház termében tartottak mintegy 
80 kedvezményezett előtt. Beck Zoli végig 
kötetlenül kommentálta a számok között a 
történéseket, megszólítva ismerősöket, no meg 
viccelődősen a zenekar tagjait. A puritán No. 4. 
címet viselő új albumukon erős és hatásos 
dalokat hozott össze a 2000 óta működő for
máció, s ezek élőben is kellőképp átjöttek. 
Köztük a jóízű beindulós slágernek szánt Felhő, 
meg „Az apukám gengszter...” kezdetű Dajkák 
meséje. A Hajóra szállt, és a Kutyák meg 
emberek koszos, torzítós gitárhangzásra, míg 
a Gyújtósnak jó igazi grunge-os gitár-zongora 
kontrasztokra épült. A folktór/városi dalvonula
tot a Rubikernő és az Azt hittem érdemes

számok képviselték. A Karambol meg jó kis 
punk’n’roll, benne dögös gitárhangzás, 
fütyörészés, trombitaszóló. Na ez a megfejtés: 
a titok a remek kompozíciókban és az igen vál
tozatos, ötletes hangszelésekben, hatásos 
előadásban rejlik. Meg a frontember Beck 
Zoltán jellegzetes, kicsit deklamálós ének
stílusában, és nívós, érzékeny dalszövegeiben. 
Gradvolt Endre profi gitárjátéka is egészen 
egyéni ízű színeket hozott, Sárközy Zoltán bil
lentyűs is egyre üdítőbb megoldásokkal operált. 
Pedig nem volt könnyű helyzetben: az előre 
beprogramozott részeket az egyik zenész kis
gyermeke elállítgatta... A Beck László dobos, 
Varga Ádám basszusgitáros ritmusszekció pedig 
ezúttal is profi alapot hozott. Állandó 
vendégtrombitásuk is jó fazon, nem is beszélve 
a 30Y zenéjét színesítő stílusos játékáról. 
December 29-én az ÁOK aulában tartják pécsi 
lemezbemutató koncertjüket, ahol majd a 
nagyközönség is meggyőződhet minderről. ■

Snétberger-Friedman Projekt 
(Dávid Friedman és Snétberger Ferenc)
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ismerni ÉS örülni
Előtte

„Mert keresni jó magunkat” -  így a szervezők 
az idei Moveast programfüzet köszöntőjében.
A tavalyi, nem épp pozitív fesztiválélményekből 
kiindulva kissé átlátszó és manipulatív ez a 
szöveg. Mintha a rendezőség azt kívánná elérni 
ezzel, hogy ne lehessen számon kérni az eset
leges hibákat, hiányosságokat, hiszen a fesz
tivál még csak az önmagát keresés fázisában 
van. A 2008-as Moveast a negyedik, a 
szervezők mégis „laza hagyományok”-ról, 
„kiszámíthatatlanság”-ról, „sodródás”-ról 
beszélnek és arról, hogy „nem ismerni kell ezt 
a fesztivált, hanem örülni neki”.

A tavalyi évben széles skálán mozgott a 
vetített filmek száma és színvonala is. A 2008- 
as versenymezőny viszont jóval egységesebb 
képet mutat, és a 12-re csökkentett versenyfilm, 
a rendkívül gazdag és sokszínű off-program 
mellett a fesztivál hét napjára épp elegendő.
A közönség a hazai filmek (Lányok, A nyomozó) 
mellett láthatott egy ukrán (A folyónál), két 
lengyel (Szerda, csütörtök reggel; Rezervátum), 
két horvát (Játsszatok valami szerelmesei!, Élők 
és holtak), egy macedón (Felfordulva), egy cseh 
(Habcsókok), egy szlovák (Felezési idő), egy 
szlovén (A kakas reggelije) és egy szerb 
(Huddersfield) filmet.

A nyertes...
Éva Neymann -  A folyónál

Az ukrán rendezőnő filmje a fesztivál díjainak 
nagy részét besöpörte. A folyónál az Arany 
Benjámin, a FIPRESCI, és a Don Quijote díj 
nyertese, meglepően kiérlelt alkotás, rendezője 
nagyfokú érzékenységéről tanúskodik, és -  
a nagy vesztes, Huddersfield című film mellett -  
valamivel többről akar szólni korhangulatnál, 
életérzésnél, az úgynevezett ’káeurópa-feeling’- 
nél.

A folyónál megindító történet egy anyáról és 
lányáról, akik életük egy olyan szakaszába 
érkeztek el, amikor a korkülönbség kettejük 
közt már alig érzékelhető: az anya idős, a lány 
idősödő. Egy nap fiatal tisztviselő érkezik hoz
zájuk, aki az anyából rég letűnt érzéseket, 
emlékeket hív elő, melyek hatására újra fiatal
nak érzi magát, és lányával sétára indul a 
folyóhoz.

A film formájára nagyfokú stilizáltság, és 
egészen finom humor jellemző. A vetítésről 
sokan távoznak, nyilvánvalóan azért, mert 
megfeledkeznek arról, hogy ez a film a szeszé
lyes karakterek egymással való viszonyának 
bájos ábrázolása mellett, elsősorban az IDŐt 
igyekszik tematizálni: annak lassú, de elkerül
hetetlen sodrását, méghozzá egészen finom 
ecsetvonásokkal. Aki hagyja magát áthangolni, 
felveszi a film ritmusát, akár napokra is benne 
ragadhat, aki nem, nyomasztónak, vontatottnak 
és giccsesnek találja. Érthető, hogy a zsűri egy
hangúlag kiemelkedőnek véli A folyónál-t, de 
aki látott már néhány Tarkovszkij filmet, (meg

A győztes: Éva Neymann

mondjuk a Huddersfieldet) jogosan gondolhatja, 
hogy ez a három díj felháborítóan sok.

...és a vesztes
Iván Zivkovic: Huddersfield

Szerbiából Iván Zivkovic Huddersfield című 
filmje érkezett. Témáját tekintve hasonlít a 
macedón filmre, a Felfordulva címűre: a dél
szláv háborúk emberekre gyakorolt hatását, 
személyiségek torzulását mutatja be. De Éva 
Neymann filmjéhez is van köze, A folyónál-ra 
annyiban hasonlít, hogy megpróbál a konkrétu
mon túlmutatni. A Huddersfield története három 
egykorú férfi sorsa köré szerveződik. Rasa 
agresszív alkoholista apjával él, irodalomórák
ból és rádiós műsorvezető munkából tartja fent

magát. Minden reggelét megzavarja szomszédja, 
a neurotikus, egykoron okkult gyűléseken 
résztvevő labilis személyiségű Iván. Egy napon 
Rasa barátja, Igor 10 év után hazatér az angliai 
Huddersfield-ből. A három férfi találkozása 
érzelmi hullámvasútba, kegyetlen lélekkeresés- 
be torkollik. Nem tagadható, hogy a film min
den szereplőjén nyomot hagyott a háború, de a 
film épp attól nagyszerű, hogy képes kitágítani 
ezt a horizontot, és ős-emberi élménnyé alakí
tani az elveszettség érzését. A Huddersfield 
téren és időn átível, legalább egyenrangú az 
ukrán filmmel, ha nem jobb annál. És a zsűri 
még csak meg sem említi.

A Huddersfield Éva Neyman filmjének 
stilizált megjelenésével szemben az eszközte- 
lenség módszerét alkalmazza: a fő hangsúly a 
színészek szuggesztív játékára helyeződik. A 
szereplők sorsán keresztül egyrészt feltárulnak 
a szerb társadalmi viszonyok, másrészt kibon
takozik egy legtöbbünk számára ismerős 
helyzet: a személyes múlttal való szembenézés 
nehézsége. A Huddersfield ez alapján igen 
keserű filmnek tűnhet. És az is. De katartikus.
És a filmnek mintha több pontján is lehetséges 
lenne a megtisztulás, ami annak köszönhető, 
hogy több alkalommal is, egy jeleneten belül 
(azaz kb. 5 perc alatt) az érzelmek skálájának 
szélsőségeit tapasztalhatjuk meg: a jelenet eleji 
komikum hatására alig abbahagyható nevetés 
egyszer csak feltartóztathatatlanul csap át 
könnyekbe. Mindez giccs és hatásvadászat 
nélkül, csak Nebojsa Glogovac színészi játéknak 
köszönhetően. Felejthetetlen film. A zsűri dön
tése érthetetlen, az indok pedig, amiért a filmet 
nem díjazzák, egyszerűen nevetséges.

Iván Zivkovic filmje még csak szóra sem 
érdemes, mert a Huddersfield egy színpadi mű 
adaptációja, és mint ilyen, nem elég eredeti a 
szentséges zsűrinek. Éljenek hát a Trakovszkij- 
epigonok!
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Utána

A tavalyi Moveast-re leginkább a szétesés, a 
szervezetlenség volt jellemző, az idei fesztivál 
flott volt. A rendezvény köszöntőjének 
zavarosságával szemben örömmel állapítható 
meg, hogy a fesztivál -  úgy tűnik -  több 
gyerekbetegségen is túlesett, ha az arculat még 
alakul is, a megfelelő közeget és a közönséget 
is sikerült megtalálnia. Erről tanúskodott a fesz
tivál idejéig zsúfolásig telt Apolló mozi, ami 
nyilván annak köszönhető, hogy a Moveast 
molinói a rendezvény előtt már jó egy héttel 
lengedeznek a szélben, a pécsi utcák felett.
A nemzetközi filmfesztiválnak továbbá nemcsak 
karcsú, ablakpucolásra is alig alkalmas prog
ramfüzete sikeredett most. Idén először, 
időben, mint valami maradandóbb rendezvény 
esetében, a szervezőség könyvszerű, igényes, 
kifejezetten szép kiadvánnyal rukkolt elő, 
benne a hagyományosnak tekinthető 
eseményekkel, de valahogy mégis egészen új 
alapokra helyezve. A fesztivál erőteljesen és 
egészen másképp nyit egyéb művészetek felé, 
mint eddig. A filmvetítések mellett a ren
dezvények fő profilja az együttműködés, az 
aktív befogadás, közös alkotás és összmunka.

A Moveast-megnyitó, és díjkiosztógála 
a szokásos félórás késéstől eltekintve 
egyértelműen színvonalasabb bármely eddigi
nél. A moderátor idén „a Novák”, a tolmács 
(Szuhay András) pedig nemcsak a nyelvi akadá
lyokat segít áthidalni, hanem színvonalas 
munkájával egyértelműen hozzájárul ahhoz, 
hogy a Moveast ne csak névlegesen, hanem 
végre valóban elinduljon a nemzetközi fesztivál
lá alakulás útján.

Az idei Moveast összegészében nagyon jól 
sikerült fesztivál, egyvalami miatt mégis keserű 
emléket hagy maga után. A 12 versenyfilmből 
5 nagyon jó, egy felejthetetlen, a szerb 
Huddersfield. Egyrészt a film maga maradandó, 
másrészt azért emlékezetes, mert megbocsát
hatatlan, hogy a zsűri a fesztivál egyik legrosz- 
szabb filmjét is többre tartja egy univerzális 
értékeket felmutató alkotásnál, kizárólag azért, 
mert a szerb rendező feltünteti, hogy a film 
alapjául egy színpadi mű szolgált. Még egyszer 
leírom, hogy beleégjen a retinákba, az igazi 
nyertes alkotás rendezőjének neve, Iván 
Zivkovic, filmjének címe, Huddersfield. ■

A rendezőlegenda, Makk Károly

Gondolatok és tapasztalatok

Az Urániában

Egy nemzetközi filmfesztivál sikeres lebonyo
lításához ma már nem elég híres hazai sztár
vendégek (csúnya szóval „celebek”), vagy 
Európa-szerte elhíresült zsűritagok invitálása, 
hanem ugyanúgy elengedhetetlen a nem szak
mabeliek és az érdeklődők bevonása is. Mert 
aki rendszeresen járja a különféle fesztiválokat, 
így a Moveast-et is, az majdnem biztos, hogy a 
következő évben is vissza fog térni. De aki csak 
ismerkedik a filmekkel, aki ízlelgeti a fesztivál 
hangulatát, annál mindenképpen el kell érni azt 
az egyáltalán nem lehetetlen célt, hogy jó 
tapasztalatokat szerezzen, kellemes atmoszféra 
vegye körül, és a fesztivál végére olyan 
emlékek maradjanak meg benne, melyek kellő 
motivációval töltik fel ahhoz, hogy egy év 
múlva újra ellátogasson rá.

A Moveast Nemzetközi Filmfesztivál 
szervezői ennek megfelelően mindent elkövet
tek annak érdekében, hogy a pécsi nagyközön
ség ne csak a vetített filmeken, hanem a mel
lettük párhuzamosan futó kísérőprogramokon is 
részt vegyen. Az Uránia mozi a nyitógálára 
szinte teljesen megtelt, köszönhetően annak a 
sok fiatalnak, akiknek helyét már előre biztosí
tották a szervezők. A kitűzött cél egyértelmű 
és szimpatikus: megszólítani a fiatalabb generá
ciókat, kedvet ébreszteni bennük a film
nézéshez és filmkészítéshez.

A kevés előzetes beharangozó és a végig 
„mozigyilkos”, napsütéses időjárás ellenére alig 
akadt olyan vetítés az Apollo moziban, ahol ne 
álltak volna kígyózó sorok a pénztár előtt, vagy 
ne ültek volna a lépcsőkön. Ugyan beiktattak 
pótvetítéseket, de néhányan még így is

22  echo 2008/4
FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ



F E S Z T I V Á L O K

4. Moveast Nemzetközi Filmfesztivál
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Filmeken kívül
Q 4 . Moveast Nemzetközi Filmfesztivál néhány kísérőprogramja kapcsán

lemaradtak a versenyfilmekről, és csalódásuk
nak sokan hangot is adtak. Csak sajnos az a 
paradox helyzet állt elő, hogy míg az Apollóba 
nem fértek be, addig az Urániában a nézőmeny- 
nyiség túl kevés lett volna. Szerencsére a Jókai 
téren ilyen jellegű problémák nem adódtak, így 
zavartalanul mehettek a mesefilmek, melyeket 
kényelmesen elfeküdve lehetett figyelemmel 
kísérni a nagykivetítőn. A reggeltől estig tartó 
rajzfilmdömping már tavaly is nagy népszerű
ségnek örvendett, és idén is jó volt látni, ahogy 
a kisebbek ámulattal, az idősebbek pedig némi 
nosztalgiával tekintenek a kivetítőn felbukkanó 
Vízipókra, Szaffira, vagy a Mézga családra. Nem 
sokkal odébb, a Széchenyi téren, gyakorlatilag 
a város szívében egy ún. zsebmozi álldogált 
egymagában, a fesztivál egyik legötletesebb 
színfoltjaként. Folyamatosan vetítettek kísérleti 
és kisjátékfilmeket, werkfilmeket, videoklipeket, 
és bárki bemehetett, illetve a kis lyukakon 
bekukucskálhatott a mindössze néhány férőhe
lyes, sátorszerű „moziterembe”.

A fesztivál második napja a szlovák kultúra 
jegyében telt, amiről fényképek, egy könyvbe
mutató, és egy esti film gondoskodtak. Dusán 
Hanák filmrendező „Feljegyzések és üzenetek” 
című fotókiállítását a szlovák nagykövet nyitotta 
meg kis létszámú közönség előtt. A baráti 
légkörrel igen éles kontrasztban álltak Hanák 
fotói, amelyek a hétköznapi életnek azokat 
a szürreális pillanatait igyekeztek kiemelni, 
melyeket talán észre sem szoktunk venni. 
Falfirkák, hajléktalanok, örömlányok, mind-mind 
külön képeken, sorozatokban, vagy egymásra 
montírozva. Az esemény vége felé a jelenlévők 
ízelítőt kaphattak a jellegzetes szlovák falatkák
ból és rövid italokból. A megmaradt ételek 
a Művészetek Házába kerültek át, ahol Pálffy 
István mutatta be negyedik kalauzkönyvét, ami 
ezúttal Szlovákiáról szól. Az egykori híradós 
láthatóan elemében volt (egy percre sem aludt 
meg a tej a szájában, mint korábban oly 
gyakran a tévében), és folyton anekdotákat 
mesélt az élményeiről, ételekről, és a családi 
hátteréről. Lelkesedése olyannyira magával 
ragadó volt, hogy a moderátor szinte alig jutott 
szóhoz, és közben senkinek sem tűnt fel, hogy 
magáról a könyvről alig esik szó.

A kísérőprogramok közül a digitális techno
lógia és a film kapcsolatáról szóló előadások 
bizonyultak a legígéretesebbnek, mégis, azok 
okozták a legnagyobb csalódást. A program- 
füzetben leírtakkal ellentétben alig esett szó 
az ún. HD technika jövőjéről, jelenéről, valamint 
arról, hogy ez mennyiben befolyásolja, és 
milyen mértékben alakítja át a modern film
gyártást. Helyette az AVID vágóprogramot és a 
különböző szoftvereket járták körül az előadók, 
érthetetlen és követhetetlen technikai „nyel
ven”. Akik jártasak a számítógépek világában,

Grencsó István (Masina Jazz Csoport)

azoknak biztosan érdekes lehetett, de még ők 
is megállapíthatták, hogy magát a technikát 
csakis a gyakorlatban lehet igazán elsajátítani. 
Viszont az előadások sajnos, azt a minimális 
célt sem érték el, hogy a jelenlévők érdek
lődését elmozdítsák ebbe az irányba.

A számítógépektől kicsit eltávolodva, idén 
újból terítékre került a Balkán a filmművészet
ben című kurzus, ahol minden nap más előadó 
tartott órát a régió egy-egy adott országának 
történelméről és filmjeiről. Az előadásokat nem 
csak egyetemi hallgatók látogathatták, hanem 
bárki, aki érdekelt a témában. Természetesen 
idén sem hiányozhatott Báron György filmkri
tikus workshopja sem, ahol a résztvevők szinte 
mondatról mondatra elemezik egymás írásait, 
melyek később a fesztivál honlapján látnak 
napvilágot.

A Művészetek Házának nagyterme sajnos 
akkor sem telt meg egészen, mikor szombat 
délután egy élő rendezőlegendával, Makk

Károllyal beszélgetett két egykori tanítványa,
Sós Mária és Monory Mész András. Pedig a 
programok közül ez bizonyult a legemlékezete
sebbnek. Makk jelenléte és anekdotái igazi 
családias hangulatot teremtettek, amit még 
az utcáról beszűrődő ABBA slágerek sem tudtak 
elnyomni. A beszélgetés központi témája a ren
dezés tanítása volt. Makk szerint nem az a 
fontos, hogy ki milyen egyetemet végzett, hány 
nyelvet beszél, mekkora a filmes műveltsége, 
hanem hogy milyen a hallgató életismerete, 
és hogyan reagál bizonyos dolgokra. A felvéte
liknél ezeket kell erőltetni, mert kézzel
foghatóak. Meg kell adni a hallgatóknak a 
lehetőséget arra, hogy elmondhassák, mit gon
dolnak a világról, amely körülveszi őket. A tech
nikai részt hamar meg lehet tanulni, és inkább 
arra kéne hangsúlyt fektetni, hogy miként kell 
egy történetet fordulatosán elmesélni, jól 
megírni egy forgatókönyvet, hogyan kell 
helyzeteket, hangulatokat teremteni. Miután 
kész van az írás, többször át kell beszélni, 
olvasni. Ez szinte kötelező feladat a hallgatók
nak. Mindenkinek együtt kell tanulnia, tudni 
kell véleményt alkotni, mert csak így lehet átad
ni valamit a filmről, és annak szeretetét tovább
vinni. Makk Károly örömmel mesélt a további
akban mesteréről, Radványi Gézáról, és 
színészvezetéséről, amely neki sosem működött 
az olvasópróbán, hanem mindig csak a filmfor
gatás eredeti helyszínein.

A vetítések és programok végeztével a 
résztvevők, zsűritagok minden este a Moveast 
Klubban engedhették el magukat, és hallgathat
ták a koncerteket, melyek közül Grencsó István 
Masina Jazz Csoportjának fergeteges előadása 
és az Eastern Boundary Trió improvizációi 
voltak kiemelkedők. Rajtuk kívül a Pavel Fajt 
cseh dzsesszdobos és Yumiko Ishijima japán 
énekesnő kettőse alkotott még maradandót 
különleges, olykor elidegenítő zenéjükkel.
A Klubban sokan megfordultak, köztük néhány 
ismertebb filmszakmabeli is, akiket (tisztelet 
a kivételnek) a vetítéseken egyáltalán nem 
lehetett látni. Mint később kiderült, ők csak 
szórakozni látogattak el a mediterrán városba, 
és a filmek semmilyen szinten nem érdekelték 
őket. Elszomorító és egyben sokatmondó az 
a tény, hogy a „hétköznapi” néző érdeklődőbb 
a filmek iránt, mint az, aki foglalkozik vele.
A szűk költségvetés és az apróbb kellemetlen
ségek ellenére a fesztivál összességében jól 
vizsgázott. A tavalyihoz képest mindenképp 
előrelépés volt az idei Moveast, a kísérőprog
ramokat még lehet gyarapítani, fejleszteni, és 
csak reménykedni lehet abban, hogy két év 
múlva, 2010-ben, amikor Pécs a kultúra 
fővárosa lesz, sikeresen ellenpontozza majd 
a már most kudarcnak látszó egyéb kulturális 
beruházásokat. ■
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A pécsi nagylakótelepek

benapozást szem előtt tartó tájolási szabályok, 
a megfelelő zöld környezet és a jó levegőt biz
tosító telepítés elvei; vagy az új városrészek 
telepszerű kialakítása, avagy a gépkocsi és a 
gyalogosforgalom kettéválasztásának elve. 
Eredendően mind-mind az egészséges és jól 
működő városi környezet víziójából születtek. 
Hátterükben pedig mindig ott találhatjuk a 
korai modern építészet már-már doktrína- 
szérűén megfogalmazott irányelveit, melyek a 
társadalmi viszonyokat formáló tényezők között 
a fizikai környezetnek tulajdonítottak elsőbb
séget.

A történeti városoktól elkülönülten épült 
lakótelepeken csak racionális tervezéssel 
lehetett biztosítani a városrészt ellátó funkciók 
működését. így a háború utáni időszak a 
tudatos várostervezés és a totális tervezhető
ségbe vetett hit korszakát hozta el. Mindent 
tervezni kellett: a hiányzó intézményi és köz
szolgáltatási rendszert, a közlekedést, a zöld
területek nagyságát. Minden az új és modern 
elvek alapján alakult. Létrejöttek a minimális 
ellátásra vonatkozó normák, amelyek fejadagra 
osztották ki a kereskedelmi, szolgáltatási,

oktatatási és egészségügyi szintfelületeket.
Csakúgy, mint Európa más területein, az 

ötvenes évek elejétől kezdődően Magyarorszá
gon is megjelennek a városok szélén, vagy sok
szor a városok szanálásra ítélt területein a sza
lagszerű tömbökből összeálló lakóházak telepei, 
a lakótelepek. Eközben idehaza a gazdaságos- 
sági elvárásokat kielégítő bürokratikus szabá
lyozók egyre szűkebbre szabták az építészeti 
tervezés mozgásterét. A nagyszabású beavat
kozások összetettsége, a tapasztalatok hiánya 
egyre nagyobb problémákat okozott.
A kipróbálatlan, ám nagyszabású társadalmi 
küldetéssel megfogalmazott építészeti elvek 
következetes megvalósítása gyakran vallott 
kudarcot. Úgy tűnt, hogy az utópia maradékta
lan megvalósítása túl nagy feladat. A hazai 
példák azt mutatják, hogy sokszor a forrás
hiány, vagy a gyors kivitelezési igény miatt már 
az alapcélokat szolgáló beruházások is csak 
hiányosan valósulhattak meg. Egyvalami azon
ban Magyarországon is ugyanúgy zajlott, mint 
bárhol másutt a világon: Az óriási területen 
létesített lakóegyüttesek telepei felszámoltak 
mindent az új városrészekben, amit korábban 
a történeti városiasság létrehozott. Eltűntek 
az utcák és megszűntek az utcák által határolt 
telkek lakótömbjei -  és természetesen ezzel 
együtt átalakultak a nyilvános tereken bonyo
lódó társas érintkezés feltételei is.

PÉCS SZOCIALISTA LAKÓTELEPEI

Pécs-Kelet
A szocialista lakótelep-építés különböző korsza
kának minden eredményét megtalálhatjuk 
Pécsen is. Pécs-Keleten szovjet mintára, pártdi
rektívákban meghirdetett építészeti elvek 
alapján épült lakótelep az ötvenes évek elején.
A „szocialista realizmus”2 korszakának időben 
és stílusjegyeiben is jól lehatárolható, semmivel 
össze nem téveszthető jegyeit viseli magán

TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK

A háború utáni Európában a városi népesség 
harminc év alatt 60 millió fővel gyarapodott.
Az újjáépítés időszakában -  mind keleten, mind 
nyugaton -  a jóléti állam a telepszerű 
lakásépítéssel kívánta az égető lakáshiányt 
megoldani. Ennek megfelelően a korszak 
városépítészete a háború előtti modernizmus 
intellektuális hagyatékának számító funkciona- 
lista város elveiben talált magára.' Előtérbe 
kerültek a harmincas évek városépítészeti 
toposzai, mint a minimál-lakás, a kedvező

Pécs-Kelet: Corvin utca a 19. századvégi nagyváros zárt
sorú beépítésének hangulatát próbálja felidézni

Uránváros: Az Olimpia üzletház, amely az 1958-as 
brüsszeli világkiállítás magyar pavilonját kiszolgáló 

étterem tervei alapján épült (archív kép)

Pécs-Kelet: A szocialista realizmus a funkcionalizmussal 
szemben határozta meg önmagát, és a klasszicizmus 
dekorativitásához nyúlt vissza

Pécs 20. századi történelméből sem maradt ki a városiasodás azon szakasza, amikor a népesség- 
növekedés lakásszükségleteit csak az iparosított technológiával készülő lakótelepek elégíthették ki. 
Azóta a városok fejlődése egy más korszakba érkezett, és a lakótelep -  mint a klasszikus ipari ter
melést szolgáló urbanizációs hagyaték -  nehezen találja helyét az átalakult új környezetben. Az át
lagos kelet-európai városlakó pedig többnyire lesújtó véleményt fogalmaz meg a korábban nagy 
reményekkel épült lakóhelyekről.
Megkerülhetetlen a kérdés, hogy vajon mi változott meg az elmúlt negyven év során, és melyek 
azok a megváltozott elvárások, amelyeknek többé nem képes megfelelni a lakótelep. Arról is érde
mes lenne beszélni, hogy milyen előzmények következtében jöttek létre a szocialista nagylakótele
pek -  azaz a történeti városfejlődés mely összefüggései eredményezték megjelenésüket És talán 
érdemes arról is szólni, hogy ma milyen feladatokat és problémákat jelenítenek meg a lakótelepek 
a városgazdálkodás számára. A „lakótelep” története a modernitás nagy elbeszéléseihez kapcsoló
dik, és mint ilyen, könyvtárakat kitöltő irodalmat hozott létre. Ezúttal ehhez az óriási tárgyalási te
rülethez nem tudunk semmi újat hozzátenni, de szeretnénk néhány urbanizációs jelenségre felhív
ni az olvasó figyelmét -  megmaradva a szakmai ismeretterjesztés publicisztikai formájánál.
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helyzetéről
a Meszesen megépült lakótelep. Legfőbb jelleg
zetessége a funkcionalizmus elutasítása, és a 
történeti stíluskorokhoz, sokszor a klassziciz
mushoz visszanyúló, stilizáló homlokzatképzés. 
Telepítésében is a hagyományos keretes 
beépítés történeti formáját idézi. Ennek jó 
példája a Fekete Gyémánt téri tömb, mely 
szinte egy eklektikus bérház udvarának képét 
mutatja. A Corvin utca pedig a XIX. század végi 
nagyváros zártsorú beépítésének hangulatát 
próbálja megidézni. A Szeptember 6. tér viszont 
egy mediterrán piazza térképződményét imitálja. 
Sajnálatos módon a rendszerváltozást követően 
az ideológiai elvektől terhes, és soha be nem 
fejezett várostervek súlyos problémák 
kialakulásának fészkévé váltak ezen a területen.

Uránváros
Sztálin halálát követően a magyar építőiparban 
lehetőség mutatkozott a modern építészet 
elveinek rehabilitálására. Az egyre növekvő 
lakásigény kielégítése érdekében megkezdődött 
a korszerű ipari technológiával készült 
lakóépületek kísérleti tervezése és építése.
Ennek a korszaknak a terméke a pécsi Uránváros 
lakótelepe.

Uránvárosban fel sem merül az, ami máshol 
bántó módon jelenik meg, hogy a ti. az 
épületek nem kívánnak sem utcákat, sem 
tereket létrehozni. A zöld telkeken úszó 
épületek beépítése olyan parkok és zöld
felületek rendszerét szervezi egységbe, amelyen 
szinte gyalogosan bejárható az egész 
lakótelep.3 Mindeközben kielégítőnek tekinthető 
a kikapcsolódásra alkalmas sétáló-, játszó- vagy 
sportolási felületek kialakítása is.

Az eredeti tervek szerint az Ybl Miklós utca 
és az Esztergár Lajos út közös súlypontjában 
jöhetett volna létre a terület centruma, amely 
szinte egy hagyományos városközpont szerepét 
helyezte volna el a lakótelepen. Az eredeti ter
vek szerint a városrész rendelkezett volna min
den alapfokú szolgáltatással -  az orvosi 
ellátástól a színházon keresztül az iskolákig.
A nagyszabású tervek valóra váltásának sajnos 
nem kedveztek a kor történelmi körülményei. 
Uránvárost is utolérte a magyar lakótelepek 
tipikus végzete, a „kapacitáshiány” miatt 
elmaradt kiegészítő beruházások. Az alapel
látáshoz tartozó áruház csak 1969-re készült el. 
De soha nem valósult meg a mozi, a kulturális 
központ, az uszoda vagy a vásárcsarnok terve 
sem. Csak egyetlen egység épült meg a szolgál
tatóházak közül is, melyeket az Esztergár Lajos 
út mellett sorakozó hétemeletesek között ter
veztek. Ha elkészülnek, a városrész főutcája 
jöhetett volna létre az Esztergár Lajos utcában. 
Végül a városrész centruma sem alakult ki. 
Ugyanis az Ybl Miklós út végződésénél, a mai 
park helyén tervezett épületek nem készültek 
el, ezért térfalak hiányában ma inkább csak egy 
forgalmi kereszteződés és a park található a 
tervezett városi „agóra” helyén. így az eredeti 
elképzelésnek megfelelő autonóm városrész 
ideája nem válhatott valósággá.

Uránváros főutcájának terve, 1959 (forrás: Magyar Építőművészet, 1959. 91. 0.)

Uránváros beépítési terve -  készítette: Dénesi Ödön (forrás: Magyar Építőművészet, 1959. 89. 0.)
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Minden fogyatékossága ellenére a többnyire 
3-4 szintes beépítésekkel kialakított zöld
felületek rendszere egy élhető és szerethető 
léptékű térrendszert valósított meg. Ehhez jó 
színvonalú építészet társult, amely időnként 
kimagasló teljesítményekkel gazdagította a 
környezetét. Feltétlen kiemelendő ezek közül az 
Esztergár Lajos út mellett sorakozó hétemelete
sek tégla és kőburkolatos épületeinek 
együttese. Szinte még ma is megállná a helyét 
valamely európai lakásépítési program 
keretében. A legnagyobb építészeti értékkel 
bíró épület az Olimpia üzletház volt, amely az 
1958-as brüsszeli világkiállítás magyar pavilon
ját kiszolgáló étterem tervei alapján épült meg 
Uránvárosban. A terveket Gádoros Lajos 
készítette. Az Olimpia étterem a városrész 
emblematikus helyszíneként vált híressé 
országszerte. Talán az egyik legjobb példája 
annak, ahogyan a megfelelő építészeti 
minőséggel párosuló megfelelő funkció erős 
karaktert biztosít egy-egy lakóterületnek. 
Mindezekkel együtt Uránváros lakótelepe 
kiemelkedik a kor, sőt a rákövetkező korok 
lakótelepei közül. A későbbi idők lakótelepei 
Pécsen már egészen más tervezési elvek 
alapján készültek, és sajnos többé már 
megközelíteni sem tudták a csak csonkán meg
valósított Uránváros minőségét.

Megyer-kertváros
Az ötvenes évek lakótelepeit még az alacso
nyabb 4:5 szintes beépítés jellemzi, de az évtized 
közepétől kezdve a tervezésben megkezdődik a 
hatékonyabb építési módok kutatása. A hatvanas 
évektől jelentkező lakásigények előirányzott terv
számait már csak az iparosított technológiák, 
a paneles építési mód sematikus alkalmazásával 
képesek a szocialista országok kielégíteni. 
Megjelennek az intenzívebb 8-10 szintes 
beépítések. Egyre-másra a normatív előírások, és 
a sematikus típustervek adaptálására szorítkozik 
a lakótelepek építészeti tervezése. Ennek ered
ményeit találhatjuk a pécsi Kertváros óriásira 
növesztett zöldterületeiben elszórtan álló pont 
vagy szalagházak telepítési képletében. Ott a 
kialakult közterületi rendszer egyes elemei 
olyannyira nagyléptékűek, hogy szinte képtelen
ség valamilyen funkcióval meghatározni a 
karakterüket. A nagy méretek folytán már 
lehetetlen saját territóriumként átlátni a város
rész szerkezetét. A toronyházak méretéhez 
igazított hatalmas zöldfelületek már léptékük 
miatt is alkalmatlanok arra, hogy összetartozó, 
integrált területté szervezzék a telep területét.
A „Kertvárosi lakótelepen” elképzelhetetlen 
távolinak tűnik az a belakható otthonossággal 
szervezett zöldterületi rendszer, amelyet még 
természetes élményként tapasztalhatunk 
Uránvárosban.

A PÉCSI LAKÓTELEPEK PROBLÉMÁI

A tömeges lakótelep-építés megindulásával 
szinte egy időben megjelentek a lakóformát 
kísérő szociális anomáliák is. Míg ezen gondok 
okát csak bonyolult magyarázatok képesek 
megvilágítani, a problémák forrását keresve 
mindig visszajutunk az eredeti elképzelések 
utópisztikus kiindulási elveihez. Mind 
Uránváros, mind Kertváros egyik legnagyobb 
problémája ma is az úgynevezett „mono
funkcionalitás”, amely nagyjából annyit jelent, 
hogy a város egyéb területeitől lehatároltan álló 
városrészekben a lakásfunkciót leszámítva 
szinte minden egyéb funkció hiányzik. 
Uránvárosban például a sportcsarnokon, az 
egyetemi rektorátuson, valamint az egyetemi

Uránváros: Az Esztergár Lajos út mellett sorakozó 
hétemeletesek tégla és kőburkolatos épületei ma 
(fotó 2005)

kollégiumon kívül alig találunk valamilyen 
városi hatáskörű funkciót. Meszes településrész 
is hasonló gondokkal küzd. A városrész lakói 
kevesebb időtöltési lehetőséget találnak meg 
közvetlen lakókörnyezetükben. Más szempont
ból pedig a városrész megújításában, fizikai 
fenntartásában szerepet vállaló gazdasági vál
lalkozások is kevésbé találják meg helyüket 
a területen. Mindez kihatással van a fizikai 
környezet minőségére és annak fenntartására. 
Az ilyen területeken alacsonyabb a lakbér vagy 
az ingatlan ára, a tehetősebbek kisebb hajlan
dósággal költöznek a környékre, ezért a jobb 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások is hiányoz
nak. A közterület állapota gyorsabban romlik, 
és így használata újra és újra csökken. És min
dez így mehet tovább egy folyamatosan lefelé 
húzó spirál mentén.

A fent leírt folyamat mindhárom nagy pécsi 
lakótelep esetén megfigyelhető, de talán a 
keleti városrész mutatja a legszembetűnőbb 
jeleket. Meszesen a rendszerváltás után, a 
terület társasházas övezeteiben a lakosság szo
ciális összetétele átalakult, és az ingatlanárak 
alacsony szinten maradtak, majd pedig megje
lentek a szegregációs folyamatok jelei. A folya
mat azóta is tart. A foglalkoztatás, a lakossági 
mobilitás, vagy a fizetőképes kereslet egyaránt 
alacsony. A művelődési és rekreációs lehetőség 
helyben kevés, a társas érintkezések helyszínei 
leromlottak, és a környezet alakításában a helyi 
lakosság részvétele alacsony. A közterületek 
színvonala is leépült. Nem kétséges, hogy ezen 
a területen lakni és élni sok szempontból 
hátrányt jelent.

A problémák egy részének hátterében itt is 
az ötvenes években készült lakótelepek urba
nisztikai hiányosságai állnak. A meszesi 
lakótelepek esetén szinte csak formális 
kezdeményezésekben merült ki a szociális érint
kezést és a szolgáltatásokat kielégíteni képes 
városközpontok kialakítása. A hiányosságok 
azóta sem javultak, sőt a későbbi beépítések 
csak rosszabb helyzetet eredményeztek.

A REHABILITÁCIÓS ELVEK AZ EURÓPAI 
GYAKORLATBAN

A tömeges lakásépítési programok Európában 
néhány évtizeddel korábban kezdődtek. Ennek 
megfelelően a problémák is korábban jelent
keztek, és jellegüket tekintve kissé más 
lefolyásúak, mint idehaza.4 Európában a het
venes évek óta folyó rehabilitációs munkák 
nyomán bebizonyosodott, hogy csak a komplex 
módon előkészített, összetett és több síkú 
megoldások hoznak jó eredményt. De a siker 
még ilyen esetekben is nehezen prognosztizál
ható. A leghatékonyabb beavatkozások mindig 
túlmutatnak a közterületek fizikai megújításán, 
és soha nem hagyhatják az épületeket és a 
lakásállományt érintetlenül.

Az alkalmazásra kerülő eszközök sokrétűek 
és igen különbözőek, és a zöldfelület
felújítástól egészen a részleges vagy teljes bon
tásáig terjedhetnek. így például a lakásállomány 
minőségi fejlesztése jelenthet belső korszerű
sítést, homlokzat átalakítást, ráépítést vagy 
hozzáépítést. De szóba jöhet balkonok és 
zárterkélyek kialakítása vagy bejárati előterek 
bővítése is. Indokolt esetben a lakótelepek 
besűrítésére is sor kerülhet ráépítés, vagy 
épülettoldás keretében. Esetenként a 
beépítetlen területek további beépítése is 
indokolt lehet. Az alkalmazott eszközök mögött 
a 80-as évek európai programjai során létrejött 
egy nemzetközileg elfogadott rehabilitációs 
elvcsomag, amely rögzítette a legfontosabb 
célokat. Ezek elsősorban a különböző társadal
mi rétegek vegyítését célozták, szorgalmazták a 
lakásösszetétel javítását, és javítani igyekeztek 
a közterületek használati minőségén is.

A fentiek alapján talán már könnyen 
elképzelhető, hogy a rehabilitációs beavatkozá
sok eszközei csak összetett finanszírozási és 
támogatási rendszer esetén alkalmazhatók, 
amely már a tervezés időszakában komplex és 
sokszereplős munkát igényel. Több érintett fél 
közös gondolkodására van szükség, és csak a 
különböző hatóságok, az építészek, valamint az 
önkormányzat szoros együttműködésével lehet 
eredményes.

REHABILITÁCIÓS PRÓBÁLKOZÁSOK PÉCSETT

Miközben ma már nem állnak rendelkezésre 
korlátlan központi források, a lakótelepek reha
bilitációja bonyolult és összetett együttműködés 
keretei közt képes csak sikeresen megvalósulni. 
Ma stratégiai célként a városi minőség 
fejlesztése fogalmazódik meg. A lakótelepek 
tekintetében ez röviden annyit jelent, hogy az 
a telep lesz vonzó -  és így az ingatlanpiacon 
magasabb árfekvésű terület - ,  ahol jó a levegő, 
tiszta a környezet, rendezett a köztér, széles 
skálán mozog a lakáskínálat, és esetleg 
könnyen elérhető a város többi területe is.
Az előzőeken túl a lakótelep városi környezete 
abban az esetben tud komoly előnyökre szert 
tenni, ha jók az ellátási-szolgáltatási 
körülmények is: a városrészen belül elérhetők 
a kultúra és az egészségügy intézményei, vagy 
lehetőség mutatkozik a kikapcsolódásra, a 
sportolásra: vagy abban az esetben, amikor 
akár önszerveződő, akár városi rendezvények is 
megjelennek a területen; amikor a lakók a 
környéken megtalálják kedvenc pékségüket, 
kávézójukat, húsboltjukat. Ha ezek a 
körülmények egyszer hiányoznak, újrater
melésüket csak bonyolult egyensúlyi állapot 
biztosíthatja. Ha pedig az egyensúly magától 
nem jön létre -  például a piaci erőviszonyok 
hatására -  akkor be kell avatkozni.5 A lakó-
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Urán város:
Az Ércbányász tér 
átalakításának 
látványtervei 
(fotó, 2008)

telepek szociális problémáik okán társadalmi 
szintű gondokat jelenítenek meg, miközben a 
piaci tényezők motiválása éppen itt a legne
hezebb feladat. Ezért kedvező eredmény szinte 
csak célzott támogatási alapok segítségével 
érhető el, amelyek jelenleg csak korlátozott 
mértékben hozzáférhetők ma Magyarországon.
A szűkös lehetőségek között az egyik legelső 
és legkönnyebben bevethető eszköz a közterek 
minőségi állapotának javítása. Ilyen esetekben 
a lakótelepek parkjait, tereit és utcáit újítják fel.

Habár panelszigetelési program zajlik ma is 
Pécsen, úgy tűnik, a lakótelepek rehabilitációja 
egyelőre nem tartozik a legsürgetőbb feladatok 
közé. A tervek szerint, a jövő évtől kezdődően 
esély mutatkozik Meszes és Vasas városrész 
komplex szemléletű „szociális rehabilitációjá
nak” végrehajtására -  amennyiben sikerül az 
előirányzott ROP-pályázat támogatását elnyerni. 
Ennek érdekében Pécs önkormányzata létreho
zott egy konzorciumot, amely több szakmai 
szereplő bevonásával, urbanisztikai és szociális 
szempontok figyelembevételével elkészített egy 
komplex városrész rehabilitációs tervet. Ehhez 
hasonló feladat elvégzésére eddig nem találhat
tunk példát a régióban. Azonban a 1,5 milliárd 
forintos költségvetéshez képest óriásira 
növesztett beavatkozási terület egyelőre még 
kérdésessé teszi a program sikerét.

Pécsett az EKF program kulcsprojektjei 
között is szerepel a „közterek és parkok revita- 
lizációs programja”, amely igen kis mértékben, 
de érint lakótelepi környezetet is. Ezen 
munkálatok során a lakótelepek sokszorosan 
rétegzett problémáinak komplex megoldására 
nem kerülhet sor, de néhány apró beavatkozás 
ráirányíthatja a figyelmet az elhanyagolt város
részek egyre súlyosbodó problémáira. Az EKF 
keretei között eddig három pályázatot bonyolí
tottak te a három nagy lakótelep közterületein. 
A kiírt pályázatok többnyire egy szűkén 
lehatárolt gócpont köztereinek állapotát kíván
ják javítani.

A legjellegzetesebb beavatkozások a 
lakótelepek sokszor túlméretezett, szétfolyó és 
rosszul rendezett területeinek újrarendezésére 
tesznek kísérletet. Ilyen esetekben olyan köztéri 
tevékenységek kialakítását javasolják a terve
zők, amelyek idáig hiányoztak, és nagy eséllyel 
képesek versenyhelyzetbe hozni a közterületet 
más szabadidő eltöltésére alkalmas nyilvános 
helyekkel szemben. Ezért elsősorban szabad-

Kertváros átalakításának látványterve (2008)

idős parkok, vagy a lakótelepek térjellegű 
területeinek kialakítására látunk leginkább 
javaslatokat a munkákban.

így Uránváros esetében a 40 évvel koráb
ban félbemaradt városcentrum szerepének 
pótlására tesz javaslatot az építészeti pályázat 
anyaga. A központi parkba új funkciókat telepít, 
és javasolja az Ércbányász tér újrarendezését.
Az Ybl Miklós út városi karakterét pedig igyek
szik megerősíteni. Ennek kapcsán erősödik a 
gyalogos használat, és több lehetőség nyílik 
majd a szolgáltatások megtelepedésére.

Az úgynevezett Pécs-Kelet városrész 
megújítási program keretében a Fekete Gyémánt 
tér és a Szondi György sétány újul meg.
Itt szintén olyan közösségi térhasználati 
lehetőségek kialakítására kerülhet sor, melyek 
jelenleg égető hiányt okoznak a területen. 
Például megújulnak a játszóterek, sportpálya

és kispiac épül, valamint egy kisebb szabadtéri 
rendezvények lebonyolítására is alkalmas hely 
jön létre. Itt az egyik legfontosabb feladat olyan 
központi helyek kialakítása lenne, ahol a hely
hez kötődő tevékenységek és a szolgáltatások 
megtelepedhetnének. Városszerkezeti okokból 
ezen hiányok pótlása talán itt a legnehezebb, 
miközben a szociális problémák is itt a leg
súlyosabbak, és talán itt lesz a legnehezebb 
a településrész gazdasági alapjainak 
megerősítése is. ■

1 Ezek az urbanisztikai elméletek, a Modern Építészet 
Nemzetközi Kongresszusain (CIAM) formálódtak ki a 
háború előtti években. Ez a fajta urbanisztikai gondol
kodása úgy vélte, a történelmi város képtelen az ipari 
termelés igényelte infrastrukturális fejlesztéseket befo
gadni. A probléma megoldására született meg a 
funkcionális zónák kialakításának utópisztikus elve, ahol 
a lakás, a pihenés és a munka különböző szétválasztott 
területeken kerül kialakításra az új városokban, és mind
ezeket a közlekedés szervezi egy működő egységgé.

2 Az ún. szocialista realizmus a sztálini időkhöz kötődik. 
Moszkvából örökölt ideológiák céljai szerint a moderniz
mus sematikusságával szemben valamilyen erősebb 
karakter kifejezésére törekedett az építészetben.
A korszak hozzávetőleg 1949-től 1955-ig tartott.
Az építészek 1954 után már visszatérhetnek a tervezés 
funkcionalista elveihez. A szocialista realizmus építészete 
semmiképpen nem téveszthető össze a későbbi korok 
iparosított technológiával készülő, például a nagypaneles 
épületekkel, amelyek a 1960-as évektől kezdve terjedt el.

3 Az Uránváros terveiben még jellegzetesen megmutatkoz
nak azok az erények, amelyek a szolgáltatási, a gyalo
gosközlekedési, vagy az intézményrendszer területi 
elosztásának jól átgondolt rendszerével egy élhető 
városrésszé tehették a lakótelepet. A szolgáltatások 
rendszerének szervezése követi a szomszédsági egység 
elvét -  ami annyit jelent itt, hogy minden szolgáltatás 
500 m-es sétával elérhető.

4 Úgy tűnik, hogy a később érvényesülő piaci viszonyok és 
a tulajdonosi összetétel különbözőségei miatt a szociális 
céllal épített európai lakótelepek súlyos problémái 
várhatóan később fognak a volt szocialista blokk orszá
gaiban megjelenni.

5 A problémát csak egy összetett városfejlesztési folyamat 
részeként lehetséges kezelni. Többek között például, ki 
kell dolgozni a városrész-megújításának gazdasági alap
jait. Mert ez ma már nem az állami központi tervek függ
vénye, hanem a gazdasági folyamatok sajátosságaitól 
függ. Gazdaságélénkítő tervek nélkül városrész-rehabilitá
cióhoz hozzá kezdeni szinte teljesen reménytelen vál
lalkozás.
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Mesterarcok: Burkus Judit
A művészettörténet és kritika alighanem egyik 
legizgalmasabb, leginkább érzékeny területe az, 
ahol egy-egy fiatal alkotó átlép a jelentéktelen, a 
felkészülés jegyeit felmutató kísérletezés, a pró
bálkozások, a forma, anyag és technika keresgé
lésének közegéből e g y -m á r vállalható művekkel 
alátámasztott -  véglegesnek és visszavonhatat- 
lannak tekintett stádiumba. Alig lehet lényege
sebb feladata egy fiatal művészről megfogalma
zott írásos arcmásnak, mint ennek az átváltozás
nak, az emberi minőség izgalmas alakulásának a 
megismertetése. Ennek az úgyszólván a semmiből 
előlépő és tárgyakkal követhető folyamatnak a 
megfigyelése, eredményeinek láttatása, az „előlé
pés" közben megfogalmazódó gondolatoknak a 
közvetítése ugyancsak érzékenységet és nagy 
fantáziát követel.

Többekkel találkoztunk közülük. És végtele
nül sok különböző profil, eredeti észjárás vár még 
arra, hogy megismerjük. Aki a művészetek jelen
kori történései iránt legalább annyira érdeklődik, 
mint a befejezett művészettörténeti tények iránt, 
az tudja, hogy milyen felelősség és milyen nagy 
esély egy-egy alkotó felfedezése, és hogy milyen 
komoly dolog a fiatal pályatársak felé irányított fi
gyelem. Ezt érzi át a rovat -  talán nem hamis köte
lességérzettel - ,  amikor annak a nemzedéknek a 
személyiségeit mutatja be, akik Pécsett a vizuális 
művészetek tartalmi és funkcionális megújítása 
felől gondolkodnak.

Sokan mondják, hogy a kortárs művészet
hez mindenki ért. Ebben van is valami igazság. 
Igen csekély hatékony esélye van ugyanis 
annak, hogy a szemünk előtt frissen meg
született műalkotások, a bennük testet öltő 
lelemények, készségek és képtelenségek a 
művészet-értés hagyományosan kialakult bei
degződéseivel, tisztán műveltséggel, vagy kép
nézésben hizlalt tapasztalattal önmagukban és 
minden esetben megítélhetők. A „kortárssal” 
találkozás vállalásához és elviseléséhez min
denekelőtt bátorságra van szükség. Ami azt is 
jelenti, hogy hajlandó az ember hátrahagyni 
visszamenőleges érvényű ismereteit, emlékeit. 
Hogy bátor felszabadítani nevelődéséből 
következő értékrendjét, hajlandó megérteni, 
megbocsátani... és változni.

Miért figyel fel a kritikus-történész egy fiatal 
művészre, ha az nem mutatkozik gyakran nagy 
kiállításokon, ha tartózkodással vegyes 
megilletődés érezhető még magatartásában a 
művészkollégákkal szemben? Be kell vallanom, 
hogy bennem elsősorban azért él elevenen 
Burkus Judit majdhogynem kategóriákba illeszt- 
hetetlen munkáinak emléke, mert tanúja voltam 
egyetemi tanulmányainak, még láttam, hogy 
miképpen formálódik számos kerülőút 
megtétele után az alkotóművész, aki néhány

1983-ban született Miskolcon. Tanulmányait is Miskolcon, a 
Szabó Lőrinc Általános Iskolában kezdte, majd ugyanitt a Zrí
nyi Ilona Gimnáziumban folytatta. A Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karán vizuális nevelőtanár diplomát szerzett. Ta
nárai, művészeti vezetői Tóth Mariann, Rézművesné Nagy Il
dikó, F. Pollner Erika, Lengyel Péter, Colin Foster, Nagy Már
ta voltak. 2007-ben lett a PTE művészeti Doktoriskolájának 
hallgatója. Itt Nagy Márta professzor a szakmai vezetője.

kiállítást megjárva most már saját alkotói arcél
lel rendelkezik. Nekem meghökkentően eredeti 
volt Burkus Judit feltűnése. Begyakorolt és jó 
színvonalon közepes „iskolai” zárókiállításon 
olyan tiszta és ravaszul kigondolt, égetett 
kerámiastruktúrákkal, kötésekkel állt elő, ami
lyenekkel „profi” bemutatókon sem találkozik 
az ember. Aztán megjelentek munkái a XX. 
Országos Kerámia Biennálén (2008), a keramikus 
szakma seregszemléjén, jeleként a ténynek: 
befogadták. És ahogy a kerámia alapanyagai és 
technológiái feltárulnak a tetszőleges 
képzőművészeti problémákkal foglalkozók előtt, 
ahogy a „grand art” megfontolásai átlépnek a 
korábban még alkalmazott művészeti műfajok
ba, úgy tetszik Burkus Judit is a helyét kialakító 
lépéseivel a mai magyar képzőművészet integ- 
ratív hajlamait bizonyító alkotójának. Tekintete 
a tűnődésre és elmélyülésre hajlamos emberé. 
Nem vádolható szószátyársággal. Olyan, mint 
aki százszor meggondol, mielőtt egyszer 
kimond valamit. Nem megközelíthetetlen, de 
ő nem közelít. Félszegségéhez alighanem az is 
hozzájárul, hogy érzi: a művészet 
intézményrendszerének mai adottságai között 
a köznapi értelemben vett sikerképesség 
iskoláival nem rendelkezik. Ma művészképző 
intézményekben ilyent nem tanítanak. Ahol 
igen, ott meg régen „jaj” a művészeteknek. 
Távolsága a művészet mai, turbulens és közép
ponti helyszíneitől észrevehetőségét nem fokoz
za. Számára is létfontosságú esélyeket rejteget 
magában viszont a kulturális főváros pozíciója, 
ami -  elvben -  a tekintély erejével képes elfo
gadtatni, tudomásul vétetni például olyan 
tényeket és folyamatokat, amelyeknek az erős 
helyi művészeti-értelmiségi jelenlét adhat csak 
garanciát. Ebben részt kérni és kapni majdhogy
nem küldetés. És amire felfigyelni, amit elfogad

ni a mostaninál erősebb „külső” érdekek is 
intenek. Hogy léteznek, megteremthetőek az 
izgalmas, a fővárosival egyenértékű művészeti 
centrumok is. Hogy hihetővé tehető: mindez 
érdekes és sokat „ér”.

Aktivitása megszokott műhelyközegében 
erősödik fel. A szakma, a mesterség szent, a 
műteremben pontos és gyors válaszok szület
nek, sok kérdés fogalmazódik meg, szabatos 
kifejezések, megfontolható érvelések hangzanak 
el. Egyetlen munkájával kapcsolatban sem volt 
olyan benyomásom -  bármely gyorsan múló, 
vagy végleges anyagban fogalmazott, újszerű 
látványokkal és technikai megoldással találkoz
tam is bennük -  hogy azokban körültekintés 
nélkül csapott volna a dolgok közepébe. Inkább 
az, hogy minden egyes új plasztikai gondolat 
mintha az egyetemes művészettörténet teljes 
bejárása után, az ellenőrzések sokaságának 
alávetve került volna a formázóasztalra. Mintha 
folyamatosan ott lenne képzeteiben annak a 
tudása, hogy a hozzá hasonló művészember -  
mióta világ a világ -  mind ugyanazt csinálja.

Formát teremt. A formák és a formán kívüli 
körülmények egyaránt meghatározzák 
tevékenységét, mert tudja, hogy nincs más 
feladata, mint formát találni mindannak a gon
dolatnak és érzelemnek, tudásnak, ami anyagta
lanul él benne. A munka, amit végez, számára 
is alkalmat ad arra, hogy a tapintható, kezel
hető anyagon keresztül egyetemes jelentőségű 
kérdések közelébe kerüljön. A titokzatos és 
ismeretlen erők, a végtelen, a formátlan 
kimondhatatlan dimenziója ezért, mint láthatat
lan burok veszi körül munkáit. Noha Burkus 
Judit formatanulmányai (Hajtogatások, 2004.), 
papírból készült rácskapcsolatai (2004.), kőcse
rép buborékhalmazai (2006.) egy szoborműben 
testet öltő építkezés lehetséges alapformáinak, 
elemeinek és ezek egymással kapcsolatos elhe
lyezkedésének módozatait elemzik, általuk 
ennek az említett titokzatos héjnak a jelenléte 
is érzékelhetővé válik. Távolról nézve a leg
erősebb befolyást Burkus Judit formaalkotó 
gyakorlatára a huszadik század szerkezetelvű 
öröksége tette, munkáit közelről nézve 
ugyanakkor lehetetlen nem felfigyelni a rácsok, 
struktúrák, formaismétlődések megjelenésének 
engedékenységére, olykor kiszolgáltatottságára. 
A szigorúságot kilágyító „körülmények” 
esetenként destruktív közbevetéseire, az 
alakítási műveletek során megkerülhetetlenül 
érvényesülő torziók, deformációk 
következményeire. A Cím nélkül ciklus 2006-7- 
ben készült kőcserép, anyagában színezett 
porcelán vagy öntött, fehér porcelánszobrai 
mind ezt a felismerésünket igazolja. A kísér
letező szellem játékosságát 2005 júniusában 
a pécsi Coffein Kávézóban cukorszobor kiál
lításával bizonyította. „Nem vagyok cukrász, így 
kíváncsian láttam hozzá a cukor formálásához. 
Olvasztottam, vízzel hígítottam, formába öntöt
tem, faragtam, csiszoltam, sokáig kínoztam, 
végül -  meglepetésemre -  egy kőszerű, luka- 
csos, habos anyagot kaptam. Ebből hoztam 
tétre mértani, építészeti tereket idéző formákat.”
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Sejtjük, hogy mit kívánt láthatóvá tenni. 
Beszűrődnek értelmezéseinkbe mindazoknak a 
korábbi „határátlépéseknek” emlékei, amelyek 
a privilegizált előadásmódok ellen hatottak, 
melyek az anyagszerú'ség dogmáját kritikusan 
kezelték és az „élet teljességét” az anyag 
megválasztásával is jelezték. Azt is érezzük 
Burkus Judit míves, az anyag tulajdonságát, 
tűrőképességét, a technológiák határait firtató 
megoldásai nyomán, hogy ha még nem is tárult 
fel előtte teljes mivoltában annak az alig 
felmérhető közegnek teljes kiterjedése, amivel a 
valóban jó műalkotásnak javasolt kapcsolatban 
maradni, a szándék, hogy ez bekövetkezhessék, 
erős benne. Életkorából is következik, hogy a 
rengeteg döntéssel, választással járó folyamat
nak a kezdeténél tart. Hogy művek számával, 
a „kidolgozás” lehetséges változatainak a 
végigkövetésével a „bizonyítás” megdönthe
tetlen summáját még nem mondhatja ki.

Tevékenységének megítéléséhez itt is na
gyon nagy szükségünk van a munkák 
látványára, ráadásul az együtt látásukra is, mert 
Burkus Judit történetesen az a szobrász, akinek 
egy-egy műve a „nagy egész” sejtetésére hiva
tott. Munkáiban a leginkább figyelemre méltó 
a folyamatosság és szakaszosság egyidejű meg
mutatkozása, ráadásul igen élénk kapcsolatban 
a technológiai folyamatok időbeli lefutásának 
jelzésével. (Fonat, 2006.)

A pécsi egyetem Művészeti Karának dok
toriskolájában a kezdetektől érzékelhető volt az 
alkotói határterületek művelésében elmélyült 
fiatal művészek jelenléte. A mestertestület 
kimondva-kimondatlanul elfogadta felvételi 
döntéseivel azt a nehezen kétségbe vonható 
tényt, hogy a vizuális művészetek körében is 
mélyrehatóan integratív tendenciák érvényesül
nek. És, hogy ezek következményekkel járnak 
az újabb művésznemzedékek érdeklődésére 
nézve is. Megjelentek a mesteriskolában olyan 
művészek, akik előképzettségük szerint -  for
málisan -  egészen másfelé is fordulhattak 
volna, és mégis -  nagy bátorság kell az efféle 
döntésekhez -  egy új terület meghódítására 
szegődtek. Burkus Judit 2005-ös papírstruktúrái 
kétséget kizáróan érzékeltetik, hogy a nagyobb 
variációszámban létrejött formakapcsolatok 
számos tovább is vihető, kamatoztatható formai 
tapasztalatot eredményeznek.

Biztos, hogy az elmúlt öt évszázad 
képzőművészetének nagy tanulságai közül 
hozzá legközelebb azok a művek állnak, ame
lyekben a kép vagy szobor jelképes értelmű

Fonat, 2006 (kőcserép)

Cím nélkül, 2007 (öntött porcelán)

üzenete a tetszőleges frazeológiák mögött 
meghúzódó szerkezet által kel életre. A világ 
összeépülésének módja és formája, alakulásá
nak, a formák egymáshoz vonzódásának és 
egymásra hatásának változatai érdekelték.
A szerkezet, az épülés és az épülés folyamán 
bekövetkező bizonytalanságok, letérések, a 
váratlanul előlépő és zavart keltő mozzanatok. 
Ahogy az emberi figyelemtől teljes független
ségben szerveződő élet (ami az ember figyelmét 
természetes erejével irányítja önmagára) alap
formái a káosz és rend szélsőségei között 
pulzálva alakulnak egymásba. Első gipsz dom
borművei is a rend képzetét keltő „dobozok”, 
amelyekben azonban a formák, kis gerendák 
kapcsolódásai a legkisebb mértékben sem val
lanak valamilyen „rendező elvről”. Minden 
olyan ezekben, mintha szerkesztve lennének, 
miközben csupán az „összevisszaság” kiterjedé
seit észleljük. A formaismétlődések elkerül
hetetlen monotóniája még nem zavarja, 
valószínűleg látja benne a formán túl rejtőző, 
mindent magába foglaló univerzumot, hiszen 
kezdettől fogva ez érdekli. Ezt a festészetben 
és szobrászatban olyan természetes érdeklődést 
egészíthetik ki az ipari művészet gyakorlata 
felől izgalmas szilikátkémia forradalmian új 
eshetőségei, amelyek az anyagnak olyan 
„viselkedést” engedélyeznek -  ha a keramikus 
erre elég éber és megfelelően kíváncsi - ,  amivel 
a huszadik század ipari vagy a hagyományos 
kerámiaművessége nem számolhatott. Az anyag 
atomszerkezeti mélységű alakításának olyan 
esélyeivel fog Burkus Judit is találkozni, amiről 
a megelőző nemzedék csak álmodozhatott.
Hogy ennek a körülménynek az emlegetése 
miért célszerű már az első, rácsokkal foglalkozó 
munkák szemléjekor? Mert a formatani tanul
mányoknak a későbbi Buborékhalmazok (2006), 
vagy Fonat (2006) típusú művek erősen kísérleti 
jellege nyomatékkai figyelmeztet a megcélzott 
formai „végmegotdás” tökéletesítésének tech
nikai szükségleteire. Magyarul: számos

Változó struktúra /., 2008

plasztikai kezdeményezés majdhogynem projekt 
állapotban található, mert a kivitelezésére hiva
tott technika és technológia a művész jelen 
körülményei között nem, vagy csak megalkuvá
sok árán biztosítható. Az irány azonban megvan 
és léteznek, bízzunk benne: elérhetők a prog
ramok is, amelyeknek jegyében eljár.

Burkus Judit 2002 körül készült, szalagokkal 
átkötött „fénydobozaiban” is felsejlik az egész 
konstruktivista, fénykinetikus örökség, a tér-fény 
modulátorok káprázatos gazdagságban kibomló 
variációinak most már pontosan nyolcvan esz
tendeje ható, vizuális konvenciókat teremtő 
ereje. A plasztikai hatás biztosításának szem
pontjából és az elvont formaalakítás tanulsá
gaiból is következett a kísérleti munkák rokon
sága az építészettel. Tudja, hogy a méret, a 
lépték legalább olyan erejű plasztikai minőség, 
mint a felület megmunkálása, vagy a tudatos 
konstruáló, esetleg befolyásolhatatlan anyagfor
málódás. Rizsszemekről is készített tusrajzokat.
Kicsi és nagy, élettelen és élő egymásra épülé
sének tartalmas ellenpontjai ezek. Magok, de 
apró tárgytöredékek és fényt beeresztő nyílások 
is egyszersmind a zárt és sötét papírfelületeken. 
Szétszórt, véletlenszerűen lerakódó formák, 
amik egymáshoz akkor is lazán kapcsolódnak, —►
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ha sokan vannak, és akkor is, ha kevesen. 
Lazaságuk a kis dolgokban is meglévő 
egyéniség nyoma, tömegszerű megjelenésük 
a rendszer erejével összetartott egység képe.
A papírplasztikák sérülékeny, könnyen múlandó 
csoportos rendezettsége még idézi a szervezett 
formatani kutatások emlékeit, de ott van már 
bennük a műalkotásként tételezett minőség is, 
ami 2007-ben a homokba öntött formák egyen
súlyi állapotaiban észlelhető. Miközben persze 
az archaikus plasztikai megoldások, a kézzel 
végzett formaalkotó tevékenység és a földből 
kivett, ott alakuló dolgok „leletszerűsége” egy, 
a kulturális tradícióban feltétlenül meglévő 
jelentéstöbblettel ruházza fel tárgyait. Ebben az 
is ott van, hogy a tervszerű és pontos műveleti 
rendszer, az elemi egységekből szerveződő 
organizmus az öntési folyamat során különös 
átváltozáson megy keresztül, a személyesen 
kreatív műveletek ereje korlátozódik, az 
anyagok egymással összekapcsolódó 
„viselkedése” pedig olyan nyersességhez vezet, 
olyan anyagszerű felületekben, deformációkban, 
elszíneződésekben jelentkező formatöbb
letekhez, amikről az eredeti tervezési folyamat
ban sejtelme lehetett csak Burkus Juditnak. 
Szembetalálkozhat például a felismeréssel, 
hogy az anyag súlya égetés közben akár meg is 
változtathatja az eredetileg gondosan kimódolt 
szerkezetet. Ezekben a folyamatokban válik 
nyilvánvalóvá, hogy az agyaggal, porcelán
masszával, égetéssel, vagy öntés közben 
részben.megsemmisülő formaelemekkel 
foglalkozó művésznek módja van újragondolni 
eszméinek, anyagainak, technológiáinak 
helyzetét, módja van összevetni ezeket a „céh” 
kialakult hagyományaival, illetve a vizuális 
művészetek teljességével. „Négylábú rendszere" 
és „Változóstruktúrái” (2008), a nagyméretű 
installációk és modellek a kerámiaművesség 
intimitás igényének és a „nagy” képzőművészet 
plasztikai általánosságainak közegéből egyaránt 
meríteni kíván. A csöves, üreges, finom pere
mekkel ellátott elemi formák különös 
geometriájú ornamensként már alig idéznek 
valamit is a hagyományos kerámia dísztárgy 
funkciójából. Sokkal inkább abból a filozofikus 
hangulatú és az érzékeket is erősen igénybe 
vevő kapacitásból, ami a festészet és szob
rászat sajátja. A régi keletű és máig sem eldön
tött kimenetelű vita, ami az ipari művészet, 
iparművészet és autonóm kifejezési formák 
közötti különbségeket és azonosságokat firtat
ja, Burkus Judit munkáira figyelemmel egy 
integratív középutat sejtet. Ezt tanulmányai, 
érdeklődésének korábbi szakaszai feltétlenül így 
alapozzák meg. Tanulmányai és felkészülése 
során nem ismerte meg „szakmaszerűen” 
a keramikus céh hagyományait, eleve a 
képzőművész kíváncsiságával és mondanivalói
val közelített a kerámiaszobrászat felé. Nem 
végzett különösebben következetes anyagtanul
mányokat és nem ismerte meg behatóan a 
technológiák fegyelmező korlátáit, a technikai 
részkérdések megoldásának nehézségeit. 
Nyíltabban, ha tetszik talán felelőtlenebbül, egy 
szakmabelinek talán érthetetlenül tett fel 
kérdéseket, amelyek szokatlanok lehettek a 
tradíciókkal rendelkező alkotói közeg számára. 
Nem a technika felől indult el, hanem azt vizs
gálta többnyire, hogy miképpen és milyen for
mákat alkothat a plasztikus anyag különböző 
körülmények között és így ütközött meg a 
„szakma” eszköz-, és kivitelezési technológia 
adottságaival. Amikkel a vitát Burkus Judit nagy 
szabadságfokon, számos -  művészhez méltóan 
önkényes és leleményes -  javaslattal folytatja 
mindmáig. ■

Keserű Ilonát születésnapján a debreceni kiállítá
si központ egy páratlan monstre megrendezésé
vel köszöntötte. Ami a megnyitó napján érdekes 
volt Debrecenben, az nagyjából mind pécsi illető
ségű volt. Keserédes felismerés: a semmiből a 
semmibe bő áramlással forgalmazott, ámde éle
tünket mégis lefoglaló celebek között kellően 
meg nem becsülhető értéke van a valóban figye
lemre méltó személyiségeknek. Akik önmagukon 
túl akár az általuk megélt idő nagy tömörségű 
megjelenítésére is alkalmasak. Néhányon, akik 
Keserűvel egykorúak, a maguk alkotói-gondolko- 
dói területén árnyaltan jelenítik meg a huszadik 
század hazai és világkultúrájának leginkább em
lékezetesfővonalait. Dalida (Yolanda Cristina Gigli- 
otti), Román Polanski, Cormac (Charles) 
McCarthy, Vásáry Tamás és Konrád György (mind
ketten Debrecenben születtek 1933-ban), de itt 
van ebben a sorban Bródy Alexander, Jevgenyij 
Jevtusenko, Kari Lagerfeld divattervező, Hunyadi 
Mátyás hídépítő mérnök, Marsall László költő, 
Montserrat Caballé, Philip Roth, QuincyJones, Yo- 
ko Ono is.

A művekkel találkozás érzéki élvezetet 
jelentő hangulataiban, amelyekben minden 
tárgyi értelmű tény és precíz fogalom finom 
kedéllyé és érzéki „jóleséssé” alakul, nem 
vetődik fel hangsúllyal és közvetlenül a mester
ség művelésével összefüggő felismerések rend
szerbefoglalásának igénye. A Képerdő „csapá
sain” tematikus ciklusokba foglalt nagyszámú 
festmény kibogozhatatlan teljességben önti a 
kiállítás látogatójára az utóbbi huszonhat év 
festői anyagokba foglalható indulatait, ítéleteit, 
leleményeit. Evvel is, avval is érdemes 
foglalkozni, mert a Keserű-festészet komplexi
tása nem mérhető fel csak a szenzuális-lelki 
élményaktusok rekonstrukciójával, mint ahogy 
avval a művészettörténeti folyamatokra nyitott 
professzionális érdeklődéssel és fizikai értelmű 
szorgalommal sem önmagában, ami Keserű 
munkásságának kevéssé feltáruló hátterében 
van. És mert az egyenként és egyénenként 
eltérő mélységű élmény evidenciái az elmúlt 
évtizedre vitathatatlanul közmegegyezésként 
jelzik Keserű kiemelkedő egyetemes jelen
tőségét nemzedékének hazai -  és már globális 
összekapcsolódásokkal is kisúlyozott -  
értékdemonstrációjában, annál inkább szük
séges a csaknem magától értetődő hangulati, 
és élményalapú legitimációt kiegészíteni. Sok 
hasonlatot mondtak már Keserűről. Sokféle lírai 
megközelítés, személyes élményleírás, a hatás

részleteinek számbavétele történt az utóbbi 
években, amit a Képerdő gátlástalan őszinte
séggel felkínálkozó zegzugaiban ellenőrizhet 
az arra járó. Valóban „beugranak” a nagy 
analógiák, a szuverenitásban is egyidős 
művésztársak teljesítményei, amelyek közül 
némelyek ma már a világ nagy hivatalos és 
magángyűjteményeit gyarapítják, és csillagásza
ti áraik vannak.

Kevés esélye van a hidegfejű ítéletnek 
Keserű munkáiról szólván. Keserű páratlan 
kolorista, akiben az ösztön sem elemi, a tudás 
sem vele született. Mély és aktív megismerési
megértési folyamatok rejtőzhetnek az érett 
művész utóbbi huszonhat évének demonstrá
ciójában, amiknek kibontása aligha elvégezhető 
egy ilyen hírlapi cikk keretei között. Akkor 
játsszunk? Ha erdőt képeznek a képek, akkor 
ez az erdő a délszaki klíma ernyője alatt 
nevelődött, levegőjében nem terjengenek 
mérges gázok, a haladásban nem akadályoznak 
ingoványok, de a természetes elmúlás baljós 
színei, formái és illatai azért érezhetők benne. 
Nem őserdő mégsem. Gondosan nevelt, talán 
génkezelt mutációk is találhatók itt, mert né
mely egyed tökéletessége, mérete (Tekercs
képek) természetes viszonyok között elképzel
hetetlen. Ez a metaforikus játék önkéntelennek 
tűnik, de nem az. így valamivel könnyebb meg
jelölni azt, amit létezőnek vél az ember, amikor 
képtelen közvetlenül megformálni a vélelmét.
De ott van benne az a felismerés is, hogy 
miképpen Matisse, Derain és társaik kitámasz
kodtak a poszt-, és neoimpresszionizmus kom- 
pozíciós és kolorit-kidolgozásának négyzetcenti- 
méternyi felületeken is alapos, később szakmai 
követelménnyé váló eljárásaira, úgy veszi elő 
Keserű a természetnek és önmagának alapos 
megfigyelésén alapuló módszerét, úgy kezdi 
hangoztatni nézeteit a művészet tudományának 
megismerési folyamatokkal rokon szerkezetéről, 
hogy közben nem másoktól cseni el a felis
meréseknek festménybe foglalásához
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nélkülözhetetlen érzelmeket. És ami mindebből 
következik? A kívánatos módszer komolyabb 
elmélyülést és odafigyelést igényelt, mint az 
absztrakt expresszionizmus által nagy méretek
ben felszabadított spontaneitás festészete, 
amiből persze Keserű műveiben is felvillannak 
ismerős pszichogrammok.

A létező és működőképes érzékek, a 
képekben megvallott perzselő érzelemgazdag
ság mellett itt van a személyiség minden 
bizonnyal ugyancsak alkalmas közvetítésére 
szolgáló alaposság, körültekintés egyidejűleg 
érvényesített rutinja. A kiállítás a Közelítés, 
a Pillantás a jövőbe, a Vászondomborítás, 
Gubanc, Szekvenciák, Szivárvány (bőrszínek), 
Utókép, Áramlás, Mőbiusz, Cangiante ciklusok
ban rendszerezte az időben egyébként igen 
gyakran párhuzamos futamokba rendeződő gon
dolatokat. Keserű kétségtelenül nagy kolorista, 
munkáinak összetéveszthetetlen sajátossága a 
spektrum keveretlen színeinek, köztük a meleg 
vörösnek és a hűvösebb lilának, a lila kékbe 
fordulásának, a ciklámenszínek tónusainak 
egyidejű használata. Ezeket a legkülönbözőbb 
helyzetben és funkcióban, igen gyakran 
plasztikus formák feltöltésére, és igen gyakran 
ezek eltüntetésére is felhasználja. Kétségtelenül 
léteznek ebben a festészetben bizonyos egy
oldalúságok, nem nagy variabilitású 
ismétlődések, bizonyos eklektika nyilvánvalóan

„bevállalt” fordulatai, de ezek egyszersmind a 
leggyönyörűbb vizuális minőségek is. Kézjelek, 
szellemnyomok, művésztársakra tett utalások, 
az egyetemes műveltség történelemből kölcsön
zött ábrák, a kifejezés személyes hitelű össze
rendezésének formái. Keserű alkotói, egyéni 
stílusa.

Művei bizakodással, egyszersmind éberségre 
intve tartanak meg abban a közép-európai 
miliőben, amiből eddig is világméretű újítások 
származtak, és amin át keletről és nyugatról is 
megütközésekre késztető kulturális impulzusok 
áramlanak ide-oda szakadatlanul. Keserű 
munkássága képes felidézni az egyetemes 
művészet utóbbi fél évszázadának meghatározó 
fordulatait, tevékenységében az európai és ten
gerentúli képírás számára is befogadható kap

csolódások jelennek meg. így aztán e nehezen 
meghatározható, de összetett mivoltában 
feltétlenül érzékelhető közép-európai minőség 
közvetítésében komoly kapacitásokat alakított 
ki, és bizony a hazai művészettörténet egyik 
adósságaként tűnik fel, hogy mindez abban a 
körben gyakorlati bizonyítékokkal nincs alátá
masztva, amelyben a tétel megfogalmazódik. 
Vagyis nem látjuk bizonyossággal a tényleges 
keleti-nyugati párhuzamokat, csak annyiban, 
amennyiben összefoglaló kötetek, egyes mono
gráfiák lapjai által némi esetlegességgel és for
málisan valószínűsíthetőek. Művészi termékeny
ségével és céhes kapcsolatainak karban
tartására irányuló erőfeszítéseivel a nagy kul
turális korszakok azon törekvéseit idézi, melyek 
a szellem emberét még észrevétették. Keserű az 
őt követő nemzedékek pályára irányításával, 
ambícióik szakmai karbantartásával mindmáig 
fáradhatatlanul birkózó iskolateremtő, akit 
arányérzéke és emberismerete szerencsésen 
óvott meg az elavulástól. Ott van a tanítvány
ként megismert, kollégaként párhuzamos 
pályákat futó fiatal művészek mellett. Nem nőtt 
föléjük, tudása nem fölényes, de színvonalas 
vitákra késztetően meggyőző, statisztikusan is 
igazolt vonzerejének sugarából nem teszi 
lehetetlenné a kitöréseket.

Keserű művészetének olyan kapacitásai van
nak, amelyek egymástól nagy távolságban

működő értéktartományokat is egybe képesek 
kapcsolni. Ez a kimeríthetetlennek látszó aktivi
tás és invenció méltán követelt magának már 
eddig is igen sokféle elismerést. Tárgyunk 
meghatározásához talán nem lenne felesleges 
Messer Giorgio Vásári többnyire találó kifejezé
seit kölcsönvenni, amint az a kiválóság külső 
és belső regiszterei között elmélyült ügygond
dal keresgél. Miért gondoljuk ezt helyes döntés
nek, amikor Keserű Ilona festőművész -  vagy 
ahogy ő maga mondja magáról: „festész” 
alakját a debreceni kiállítás tapasztalatain 
felforrósodva idézni és értékelni kívánjuk? Mert 
amikor Vásári mester megkísérelte kortársainak 
leginkább elismert tulajdonságait megragadni, 
irányát törekvéseinek közreadásában a rövidség 
jellemezte. Meg azért is, mert Vásári mestertől

tanulhattuk, hogy a művészeteknek is van 
tudománya. És ezt a tételt itt most jól forgat
hatjuk. A művészet jórészt éppoly feladatokból 
áll, mint a köznapok bármely céltudatos cse
lekvése, így a jól megoldott feladatok némikép
pen éppúgy az anyagok ismeretéből, a helyes 
módszerek megválasztásából, a lehetőleg áttet
szőén eredeti megoldásokból állnak, mint 
bármely eredménnyel járó tevékenység 
esetében. Kevesen ismerhetik, mégis nagyon 
sokan. Nem látszik szakértőnek, de nagyon 
sokat tud. Festmények, szobrok, díszletek, 
könyvillusztrációk sokasága késztet kijelenteni, 
hogy amit művészetekkel egyáltalán közvetíteni 
lehet, azt Keserű megtette. Kétségbeejtően drá
mai, de a remény villanásaival, antik 
töredékekbe burkolt mitikus igazságokat 
hangsúlyoz és játékos quodlibettel kacérkodik. 
Látszólag kialakult társasági technikára 
gyanakszunk, amikor meghökkentő kérdéseit 
felteszi. De ezekkel kapcsolatban egyetlen 
dolog jut csak többnyire az eszünkbe, az, hogy 
mennyire „fején találta a szeget”. Szokatlanul 
egyszerű és természetes válaszokat ad, ame
lyekről rögtön tudjuk: egyedül úgy jöhettek 
létre, hogy aki megfogalmazta őket, éveken át 
csiszolgatta lapjaikat, éleiket, oldalaikat. A sok
szor aforisztikus tisztaságú definíciók alapja a 
rengeteg ismeret az életről, a természetről és 
az emberről, a történelemről és kultúráról, 
aztán az élmények sokasága, amelyek nem is 
kizárólag a látható világ közegéből származnak. 
Közbevetései sokszor gyermeki kíváncsiságról 
és ártatlanságról tanúskodnak, de naivitás sem 
e helyt jut az eszünkbe. Nagy és szintetikus 
egybehangzás közvetítői a huszonhat év 
munkái. Keserű kiválóságának a rangját a 
magával ragadó tömörség adja. Az érzéki 
minőségek rétegzettségében átható érzelmi 
és lelki erők is hatnak. Ezekből táplálkozhat 
valószínűleg festményeinek energiaforrása is, és 
ez az erő segíti megformálni az erkölcsi bizton
ságot, amely tekintélyt parancsolóan hárítja el 
a lehetséges igazodások külső kényszereit. 
Látható a Képerdőben, hogy nem volt nyílegye
nes alkotói útja az utóbbi huszonhat évben 
sem. Keresztezték kockázatos (önarckép a 
tekercsképben), zavaró motívumok (realista 
portrék), és őszinte belátásnak tetszik, hogy 
csalogatta őt a művészettörténet múltja és 
jelene az övénél kevésbé kockázatos kiterjedé
sekbe. Kérni is tudott. Másnak, tanítványainak.

Ő sem egyszerű személyiség, gyakran 
feleslegesnek találja a részleteket, a számára 
világos és egyszerű dolgokat kerülőutak nélkül 
ragadja meg, ez sokak számára sietségnek és 
elhamarkodottságnak látszik. A hazai tablón 
Pécs elismerésre méltó helyre került és ennek 
a pozíciónak a folyamatos újra-meghatározására 
-  nem csekély mértékben -  Keserű Ilona 
művészet-, és intézményszervező szerepe, 
alkotóművészi mivolta is döntő hatással van.
A debreceni kiállítás tanulságai? Keserű Ilona 
korántsem befejezett életműve megkerül
hetetlen. Aki a magyar művészet közelmúltjának 
és közeljövőjének folyamatait és a debreceni 
összefoglalást látja, figyeli, talán elfogadja ezt 
az állítást. Megkerülhetetlen: ez a 
képzőművészetben annyit tesz, minthogy nincs 
érkezés és nincs indulás, amely valamilyen 
szempontból ne volna hozzá köthető. 
Kapcsolódásokat ígérő komplexitást és 
mozgékonyságot jelent ez a kapacitás.
A debreceni kiállításhoz tudományos katalógus 
is készül Perneczky Géza: Csata és szivárvány 
(Spektákulum) címmel írott, vegyes műfajú 
bevezető írásával. ■
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Fürtös Ilona Munkácsy-díjas textil- 
művész kiállítása
Pécs, Dóm-kőtár Galéria
2008. augusztus 20 -  október 30.

Szent István napján nyílt meg Fürtös Ilona kiállí
tása a pécsi Dóm-kőtár Galériájában. A Szent ki
rályunk alapította székesegyházat egykor díszítő 
faragványok közelében bemutatott falikárpitjai
nak egy része tematikailag is kapcsolódott a 
helyhez és az ünnephez.

A közelmúlt reprezentatív nemzeti évfordulói
ról, az államalapítás ezeréves, majd a keresz
ténység születésének kétezer éves fennállásáról 
a textilművészek monumentális vállalkozásokkal 
emlékeztek meg. A tradicionális kárpitszövőkből 
alakult Magyar Kárpitmú'vészek Egyesülete e ju
bileumokat összekapcsolva „Szent István örök
sége, intelmei” témájú monumentális, kollektív 
munkával létrehozott kárpittal köszöntötte, 
amelynek munkájában Fürtös Ilona is részt vett. 
Az említett egyesület tagjaként a millenniumra 
készített másik nagy emlékmű-vállalkozásban is 
alkotótárs volt: amikor a „Kárpit határok nélkül” 
címmel a jezsuita tudós, Hell Miksa 1772-ben raj
zolt, a „Kárpát-medence és vidéke a honfoglalás 
idején” című térképét nagyították fel és szőtték 
50x50 cm nagyságú, 30 darabból álló kárpittá, 
egyéni tervezésű 25x25 cm elemekből álló bor
dűrrel határolva. Fürtös Ilona is részt vett e cso
portos munkák tervezésében és kivitelezésben. 
(A „Kárpitművészet Magyarországon” című 2005- 
ben kiadott kötetből is megismerhetjük e mun
kákat). A Szent István kárpithoz kapcsolódó tex
tiljeinek egyike: a „Szent István lelke”, a pécsi 
Dóm-kőtári kiállításának címadó darabja lett.

Ezen a középkori kódexek írásképét vizuális 
jellé fordítja át. így a szövegkép szerepe inkább 
dekoratív és korfelidéző, nem a textus értelmezé
se. A szövegsorok finom színváltással keresztet 
rajzolnak a felület közepére, amelybe posztmo
dern idézetként Szent István Székesfehérváron 
látható szarkofágjának relieffaragványa, az el
hunyt leikével mennybe szálló angyalnak a textil 
nyelvére átfogalmazott képe került. Néhány hoz
zá készült terv, vázlat is érzékelteti a kárpitmű
vész bonyolult munkáját. A papíron megszülető 
vázlatok sokaságából, a szövéstechnika megkí
vánta stilizációval létrejött kompozíciókkal, szín
tervek festésével, a jövendő textilkép méretére 
felnagyított előtervekig tart a szövött falikép elő
készítése, amit az álló szövőszéken maga a mű
vész, esetleg segítők bevonásával aprólékos, 
időigényes munkával gyapjúból sző meg.

A kézi szövésű falikárpit -  előállításának idő- 
igényessége miatt is -  költséges, reprezentatív 
műfaj, a képzőművészet és az iparművészet 
gyermeke. A művészeti hierarchiában betöltött 
szerepe e két területhez sorolás tekintetében 
gyakran változott. Bárhogy is minősítsük, a kár
pit faldíszítő szerepe révén a lakáskultúra része.

Fürtös Ilona: Janus Pannonius anyja (francia gobelin)

Kis képes
A textilművészetnek ez a reprezentatív ága, a 
szövött kárpit korunkban is képzőművészet fejlő
désétől érintetten változott, szabad kísérletezé
sével a síkművészetnek, a képi ábrázolás meg
újításának ösztönzője lett. A hagyományos műfa
jok elbizonytalanodása idején 1968-75 között 
különösen jelentős szerepet kapott, amikor a 
textilművészet területén zajló kísérletek újították 
meg a művészetet.

Fürtös Ilona ennek az aranykori textil generá
ciónak a tagja, amely újjáteremtette a textil mű
faját, áttörte az iparművészet és képzőművészet 
közötti határokat. Már a második szombathelyi 
Fal és Tértextil Biennálén elnyerte az első díjat. 
A velemi alkotótelepek munkájába is bekapcso
lódott, bár az itt folyó avantgárd kísérletek, a tér
be kilépő textilek helyett elkötelezettje maradt a 
simaszövésnek, új anyaghasználattal és techni
kával bővítve annak eszköztárát. A tradicionális 
(francia) gobelin mellett kelimet is készített, a 
keleti szumakh használatával vegyes technikával 
is dolgozik. A különbség e technikáknál a szál 
vezetésében van. Kimeríthetetlen így is a színek, 
szálak, csomók és vastagságok variálhatósága. 
Apró leleményekkel, a véletlen játékával gazda
gítva munkálkodott folyamatosan egyéni forma
nyelve kialakításán. A technika manuális gyakor
latából adódik motívumainak és komponálás
módjának egyszerűsége, geometrikus jellege. A 
köröcskék, háromszögek, vonalkák halmazából, 
a gyermekrajzok ákombákomjait idéző formákból 
építi textiljeinek játékos, derűs világát, színben, 
motívumban egyre visszafogottabban, inkább a 
technika változatosságából fakadó textúrákkal.

Mára jelentős életmű áll mögötte, amely a 
számára éppoly fontosnak tekintett tanári tevé
kenysége mellett született. Húsz éven át volt a 
pécsi Művészeti Szakközépiskola tanára, 1990 
óta a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kará-

krónika
nak adjunktusa. Generációknak adta át mester
sége magas szintű ismeretét, szakmaszeretet, s 
nyújtotta számukra egyéniségük kibontakozásá
hoz szükséges figyelmet, biztatást, közös kiállítá
si lehetőséget.

Fürtös Ilona számos tematikus képzőművé
szeti pályázaton volt sikeres. Pécsett első díjat 
nyert 1972-ben a Janus Pannonius jubileumi pá
lyázaton, valamint a Bartók Béla születésének 
centenáriumára kiírt pályázaton. Számos kárpitja 
történelmi évfordulók emlékére hirdetett pályá
zatra készült, s lett díjazott.

Kiállításunkon a Hol sírjaink domborulnak cí
mű -  Petőfire, az 1956-ra emlékező -  kompozíci
ója és annak számítógéppel segített színterve is 
szerepel. Leszőtte Fürtös Ilona a baranyai temp
lomok freskó és dombormű töredékeinek egy- 
egy ismert motívumát, és versek élményét is. Egy 
női mellképpel díszes, sztélészerű szövött appli
kációjára Janus Pannonius édesanyjának, Borbá
lának halálát sirató elégiájából vett idézetet hím
zett: „Az őszintén érző sohasem számlálja az 
éveket. /  S azt hiszi, hogy sohase lesz öreg a sze
retett”. Ugyanakkor a szövés igényességével, a 
színes betűk aprólékosságával a sok évszázad
dal korábban élt szakmai elődnek, „ki reszkete- 
gen fonta a lenfonalat” állít emléket: hiszen Janus 
anyja fonással és szövéssel teremtette elő fia ta
níttatásának költségét: „És ami hasznot a gyapjú 
hoz néked és a szövése /  Tandíjként viszi el mind 
a te kis nebulód” (Csorba Győző fordítása).

A kék szín dominál az „Énekek éneké”-bői 
vett sorokkal egy textiljén, valamint „A víz és a 
fény” témájú, keszthelyi pályázatra 2004-ben ké
szült munkáján, amely első díjat kapott.

Épületek reprezentatív díszéül készített kár
pitjai különféle városokban, egy adott tér részei
vé lettek. Kiállításokon csak vázlatuk vagy ki
sebb modelljük képviselheti őket, mint itt a kecs
keméti Kodály Intézetbe került varázslatosan szí
nes, sok apró motívumból épített, a népművé
szettel rokon stilizációval készült kárpitját.

A kisebb méretű szövött munkái a mai ottho
nokba szánt kínálatként itt keretezett, üveg alat
ti képekként szerepelnek. A „Kecske és pásztor” 
című minikárpitjai íves jelekké stilizált motívuma
ikkal a pásztorművészet ősi egyszerűségét és a 
hegyi kultúrák tiszta levegőjét idézik fel a kauká
zusi szövött szőnyegnek, a szumakhnak a tech
nikájával. E gyapjúszőnyeg mintáját, technikáját 
a soronként változó irányú ferde öltések, hímzés 
teszi személyessé.

Az itt bemutatott színes ceruzával, vagy rost- 
irónnal készült vázlatok, tervek ez egyszerű esz
közökkel kifejezhető érzelmek, ritmusok érzé
keny megnyilvánulásai. A mértani idomok, a 
többszörösen megtört vonal-arabeszkek szabály
talan, előttünk kibomló, megszakadó sorai sajá
tos lüktetésű kompozíciókká fűződnek, meg
annyi textil ígéretek. Különösen méltó a figye
lemre a Fák-tervsorozat -  kettes, hármas csopor
tokba rendezve. A térkitöltő firkálgatásnak ható 
jelek halmazai szabálytalan foltokká állnak 
össze, élő, növekvő struktúrákat adnak. Vonalas 
rajzuk miatt, elaprózott egyedi, kézjegyszerű for-
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máik roppant változatossága révén nagyobb mé
retű textilképpé szövésük emberpróbáló feladat
nak tűnik. Minél inkább integrálódik a világ, an
nál jobban nő a személyiség önmegvalósításá
nak szerepe és jelentősége. Ez adja e művészi 
formák, a kézi szövésű kárpit és rajzok létjogo
sultságát, termeli újra és újra iránta az igényt.

MENDÖL ZSUZSANNA

Az Ars GEometrica és az elefántcsont
toronyból alászállt művészet

A 2007-ben indult Pécs-Ars GEometrica (P-AGE) 
nemzetközi program és az ANK (Apáczai Nevelési 
és Általános Művelődési Központ, Pécs) együtt
működésével érdekes kezdeményezésnek lehet
tünk tanúi ez év szeptemberében. Az ÉlményMű- 
helyként meghirdetett kreatív iskolanap kereté
ben a tudomány és a művészet neves szakembe
rei bemutatóórákat, műhelyfoglalkozásokat tar
tottak a téma iránt érdeklődő tanulók és pedagó
gusok számára.

A tudomány -  ezen belül is elsősorban a geo
metria és a matematika -  ötvözése a képzőmű
vészettel nem új keletű dolog, az absztrakt for
manyelvhez való vonzódás már a 20. sz. első év
tizedeitől kezdve jelen volt a korai avantgárd 
művészetben. Hazai vonatkozásban elég, ha csak 
a Kassák által szerkesztett MA folyóiratra, a Bau- 
haus eszmeiségét közvetítő Moholy-Nagy mun
kásságára, Schöffer Miklós kibernetikus szobrai
ra vagy éppen Vidor Vasarelyre, a geometrikus 
formatörekvések és az op-art úttörőjére gondo
lunk. Ehhez az absztrakciós formakultúrához 
mint forráshoz a hatvanas évektől kezdve többek 
között olyan alkotók fordultak, mint Bak Imre, 
Haraszty István, Lantos Ferenc és Keserű Ilona. A 
kilencvenes évek elejétől pedig számos kortárs 
művész csatlakozott az 1946-ban Buenos Aires
ben létrejövő s jelenleg is működő MADI-mozga- 
lom nemzetközi aktivizmusához. Ez utóbbi von
záskörébe tartozik többek között Saxon-Szász Já
nos és Dárdai Zsuzsa is, akik személyesen is 
részt vettek az ANK-ban rendezett ÉlményMű- 
helyben.

Ahhoz, hogy némi fogalmat alkothassunk a krea
tív iskolanap tartalmi vonatkozásairól, feltétlenül 
meg kell említenünk az előadók nevét és az ál
taluk választott jellegzetes témákat. A program- 
kínálat a következő volt: Erdély Dániel (Spidron 
Team, P-AGE): Spidronok a pedagógiában, dr. 
Lénárt István (ELTE): Összehasonlító geometria 
síkon és gömbön -  nagyobbaknak és kisebbek
nek, dr. Stettner Eleonóra (KE): Gráfok minden
ütt, Saxon-Szász János (MADI) és Szabó Ildikó 
(ANK): Barangolás a Poliuniverzumban, dr. 
Szendrei Julianna (ELTE): Térbeli építések -  geo
metriai fogalmak (pedagógusoknak), dr. Szilassi 
Lajos Az Euler3D dinamikus térgeometriai számí
tógépes program, mint a kreativitás és térszem
lélet fejlesztés (egy lehetséges) eszköze.

A párhuzamos műhelyekben közreműködtek 
még Hamburger Antalné (ANK): Geometria az iro
dalomban, a művészetekben és a természetben 
(origami), Kovács Gábor (ANK): Bevezetés az isz
lám díszítőművészetbe, továbbá Vörös László 
(ANK): Platoni testek építése Zometool építőjá
tékkal. E változatos programsorozatot egészítet
te ki a dr. Klein Sándor (PTE) vezette Rogers-be- 
szélgetés, amelyen az esemény valamennyi részt
vevője megoszthatta a délelőtti foglalkozások 
során szerzett tapasztalatait. A nap záróakkord
jaként pedig érdekes élmény volt megismerni Er
dély Dániel interaktív términtáját, „művészeti-tu
dományos csemperendszerét”, amelyet gyere- 
kek-felnőttek együttesen próbálhattak ki, illeszt- 
gethettek össze az aula műköves padlózatán.

A pedagógusok körében rendszerint megosz
lanak a vélemények arról, hogy fogadóképes-e a 
mai oktatási reformokkal küszködő, nemegyszer 
krónikus eszközhiányoktól sem mentes közokta
tási rendszer a kortárs tudományok és a művé
szetek komplex gondolkodásmódjára, s ennek 
kapcsán adott esetben a vizuális (nyelvi) érzé
kenységet megcélzó látásmódra. Tapasztalataim 
szerint az e kérdésre adandó válasz, feltétlenül 
igen. Az „elefántcsonttoronyból” alászállt művé
szetre és tudományra talán soha nem volt na
gyobb szükség, mint manapság. Ékes bizonyíték 
erre a geometrikus absztrakció alkotói elveinek 
hosszú távú sikere és töretlen népszerűsége, 
amely nem utolsósorban abból a tényből fakad, 
hogy az absztrakt művészet formanyelve -  a

szintézisteremtésen kívül -  mindig is jó alapot 
adott a kötetlen játékosságra és a kreativitásra, 
aminek persze a gyerekek is örülnek.

Ami egyébként a közoktatás iskolai reformja
it illeti, nem titok, hogy a kompetenciafejlesztés 
gyakorlatában sok a bizonytalan elem, így talán 
még nem késő a vizuális nyelvi olvasásra, illetve 
kifejezésre is gondot fordítani ezzel kapcsolat
ban. Annál is inkább, mivel az egyre nagyobb te
ret hódító konzervativizmus csak bizonyos távol
ságból tudja elfogadni a tudományok és a művé
szetek élő, kortárs képviselőit. A kreatív iskola
nap rendezői, Fenyvesi Kristóf (Pécsi Kulturális 
Központ), Erdély Dániel (Spidron Team, P-AGE) 
és Szabó Ildikó (ANK) nyilván tudatában voltak 
ennek a ténynek, s tudatosan törekedtek arra, 
hogy az ilyenkor szokásos csapdákat kikerüljék.

Annak eldöntése, hogy egy oktatási intéz
mény mennyire konzervatív, persze viszonyítás 
kérdése is. Jelen esetben jó példát szolgáltatott 
erre a dr. Klein Sándor vezette Rogers-beszélge- 
tés, amelynek hozadékai legalábbis elgondol
kodtatóak voltak sokunk számára. A társadalmi 
feszültségekkel együtt járó általános türelmetlen
ség sajnos az iskolákat sem kíméli. Legfőképpen 
ezért fontos, hogy az alapfokú közoktatás -  oly
kor szükségszerűen -  a családi hátteret is pótló 
személy-központúság színtere legyen. A Pécs pe
remén működő ANK-ban megrendezett Élmény- 
Műhely mindenesetre számos tanulsággal szol
gált arra vonatkozólag, hogy érdemes az ilyen és 
ehhez hasonló -  egyelőre még rendhagyónak 
számító -  interaktív programokat rendszeressé 
tenni.

KOVÁCS GÁBOR

A Pécsi és Baranyai Művészek 
Társasága kiállítása
Fellbach, Városi Galéria
2008. szeptember 18. -  október 19.

A testvérvárosi és EKF partnerségi kapcsolatok
nak köszönhetően az idén harmadik alkalommal 
mutatkozhatott be külföldön a Pécsi és Baranyai 
Művészek Társasága (PMBT). Míg Mariborban és 
Temesváron erősen válogatott anyag szerepelt, a 
Fellbachi Városi Galériában a szeptember 18-án 
megnyílt kiállításukon csaknem a teljes tagság, 
63 alkotó mutatkozhatott be egy-egy művel. 
Csenkey Éva művészettörténész vállalta el a kiál
lítás kurátori munkáját, hogy a rendelkezésére 
álló rövid idő alatt kiválassza a kiküldendő mű
veket, megrendezze, ismertesse és megnyissa e 
kiállítást, amelynek megvalósításában jelentős 
részt vállalt a Társaság vezetősége is: J. Móker 
Zsuzsanna keramikus elnök, Farkas Adrienn fes
tőművész, Bükösdi Kálmán festőművész alelnök, 
és Mosonyi Tamás szobrász.

---------------- ►
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A működési hely szerint verbuválódó, sokféle 
műfajt, szemléletet, generációt képviselő laza 
csoportosulás, a PBMT tagjainak munkássága e 
táj művészeti életének egy jellemző szelete. A ki
állítás címe Aus-Land-Schaft is erre próbált utal
ni a Landschaft -  „táj” szó felbontásából, és az 
Ausland -  „külföld” szókapcsolatra is utalva.

Pécs Fellbachnál sokkal gazdagabb művészi 
és kulturális hagyományokkal rendelkezik, és a 
jelenlegi művészi tevékenységformák is változa
tosak. Hiszen a Zsolnay gyár, a kerámiabienná- 
lék, szimpózionok, művészeti iskolák révén Pé
csett és Baranyában a képzőművészek mellett je
lentős számban dolgoznak iparművészek, annak 
minden ágában: a kerámia-, üveg-, textil-, ruha-, 
ékszer-, díszlettervezés, zománcművesség terüle
tén. Csoportosulásuknak köszönhetően e kiállítá
son a festmény, szobor, grafika, fotó mellett az 
iparművészet minden ága megmutatkozhatott. 
Lehetőséget adott a többségében tanári pályán 
dolgozó, egyéni kiállítási alkalmakhoz ritkábban 
jutó művészeknek a külföldi megmutatkozásra. A 
kiállításrendező ezt a sokféleséget demonstrálta, 
a műkereskedelemnek szánt, a művészet „luxus
fogyasztási cikkeinek” kissé zsúfolt kínálatával. A 
világ dolgaival kapcsolatos állásfoglalás terhét 
felvállaló, vagy életérzést kifejező művek (Molnár 
Sándor, Mosonyi Tamás, Fürtös György, Szilágyi 
Szilárd) mellett a dekoráció, vonzó látványosság 
(Krawczun Halina, Ernst András), a szép tárgyak 
bemutatása felé billent a mérleg. Hit a művészet 
klasszikus értékeiben, elsősorban a szépség 
szolgálatában jellemzi munkájukat. Ez nem jelen
ti azt, hogy például a festők nem foglalkoznának 
a táblaképiséghez való viszony újragondolásával. 
A fiatal generációból Fejős Miklós a táblakép ér
telmezésének tágítására, újragondolására késztet 
a festészet alternatív hordozó anyagának bővíté
sével: a mintás, plüssszerű szövetféleség (mo- 
kett) alkalmazásával. Tari Eszter textilapplikáció
val zárkózik fel e problémakörhöz, Somody Péter 
pedig festőanyagának és technikájának egyedi
ségével. A táj (Farkas Adrienn, Kovács Ferenc) re
alisztikus ábrázolására, és a belső, lelki táj, lát
vány érzékeny, expresszív megjelenítésére (Kiltau 
Kinga, Horváth M Zoltán, Pandúr József, Deák 
Zsuzsa,), a természethez, környezethez fűződő 
kapcsolat különféle intenzitású vagy éppen szel
lemes megfogalmazására (Bükösdi Kálmán, Er
dős János, Nádor Judit, Somody Péter, Szentgró- 
ti Dávid) éppúgy szolgált példával e kiállítás, 
mint a tartalmi és formai megújulás keresésére 
(Knyihár Amarilla, Mátis Rita, Jarmeczky István, 
Tari Eszter). A szürreális indíttatású, a mezőgaz
dasági kultúra (szőlőtermelés, borkultúra) eszkö
zeitől inspirált, azt hasznosító munkák (Nyilas 
Márta, Vida Dezső, Szatyor Győző) bizonyára 
könnyebben értelmezhetők voltak a fellbachiak 
számára, mint a hazai médiafigurát „Győzike éle
tét” idéző téma Szilágyi Szilárd festményén.

Jegenyés János öntött kristály üvegplasztiká
ja: a Kelet kapuja -  középponti szerepévet -  jel
képe is lett a kiállításnak, amit a helyi újság a ki
állítást beharangozó cikke és a kiállítást kísérő 
leporelló is közölt. Átlátszó, anyagbeli szépsége 
a fényt, a művészet e fontos elemét ejtette csap
dába, és ragyogtatta fel szakrális pompával. A 
rendezés párbeszédet tudott teremteni a kiállí
tott művek között: Kertészfi Ágnes drapériasze- 
rűen hullámzó-oldalú festett üvegedény-plaszti
kájának (Tavasz) finom rózsaszínje a vele átel- 
lenben függő Knyihár Amarilla: Zsolt szeme című 
festményének színvilágában visszhangzott, majd 
kissé felerősödve ismét megjelent e szín az ol
dalfalon Horváth M. Zoltán nonfiguratív képén és 
vele szemközt expresszív erővel Bükösdi Kál
mán: Vissza Gauguinhez című akrilfestményén. 
Tulajdonképpen szerencsés volt a képző- és ipar
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művészet együttes bemutatkozása, hiszen a ke
ramikusok munkái is inkább plasztikáknak tűn
tek, amelyeknek festészeti és technikai szépsé
gük, szobrászi kifejező erejük számít, semmint 
használati szerepük. Ezt igazolták Árvái Ágnes, 
N. Pintér Mária, Somogyi Klára textilmunkái is. 
Egyúttal jelzik a műfajhatárok elmosódását, át
járhatóságát, a művész kifejezőeszközeinek, 
anyaghasználatának szabadságát.

A PBMT kiállítása ízelítőt adott e tájék mű
vészetének sokszólamúságából.

MENDÖL ZSUZSANNA

„...Lélek az Isten, akik imádják, lélekben 
és igazságban kell imádniuk.
Tér és imádság. Az imádság helyei 
az ezredfordulón a zsidó, keresztény 
és iszlám vallásban 
Pécs, Művészetek és Irodalom Háza 
2008. október 26 -  2009. január 26.

Pécs 2009-ben ünnepli a pécsi püspökség alapítá
sának ezeréves fordulóját. A rendezvény a Pécs 
2010 Európa Kulturális Fővárosa program kereté
ben jött létre, részben kapcsolódott a „Biblia évé
hez”, részben a 2009-es „vallás éve” rendezvény- 
sorozatához. A Művészetek és Irodalom Háza 15 
éve működik együtt Izrael Pécsi Barátainak Köré
vel. 2007-ben a Baráti Kör nyújtott be pályázatot a 
Pécs 2010 Menedzsment Központhoz „Minden, 
ami összeköt” címmel a jelzett kiállítás megrende
zésére. A kiállítás létrehozásához igénybe vették 
az NKA, az Oktatási és Kulturális Minisztérium mi
niszteri keretét, a Pécs 2010 Menedzsment Köz
pont, a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Me
gyei Jogú Város Önkormányzata, Pécsi Vízmű Zrt., 
Dél-dunántúli Építészkamara, a Primapipe Kft., a 
Scheffer és Társa Kft. támogatását.

A Világörökség részeként is ismert Pannon
halmi Főapátság régtől fogva mutat be Szent Be
nedek ünnepén nyíló (március 21.) és Szent Már
ton ünnepén (november 11.) záró időszakos kiál
lításokat. Ezek alapos tudományos kutatásokon 
alapuló, konferenciákkal, katalógusokkal is alá
támasztott szakmai események. 2005-ben a bé
csi Schottenstifttel közös térképészeti anyagot 
állítottak ki Szent helyek a térképeken (Sacred 
Places on Maps) címmel, katalógusába jelentős 
térképtörténészek (Catherine Delano-Smith, Ales- 
sandro Scafi, Paul D. A. Harvey, Ron E. Hassner, 
Török Zsolt) írtak tanulmányokat. 2006-ban a 
Pannonhalmi Főapátság fényképtárából mutattak

A drezdai új zsinagóga

be anyagot Regula oculorum címmel.2 2007-ben a 
„teret és a hívő ember viszonyát” vizsgáló tema
tikát folytatták úgy, hogy a földrajzi helyett az 
építészeti térre esett a hangsúly. A történeti 
szempontok mellett a kortárs építészet egy-egy 
jelentős alkotását helyezték a középpontba. A 
keresztény kiindulású szemlélet mellett megkísé
reltek ismereteket adni a zsidó és muszlim imád
ság (liturgia) építészeti teret formáló hatásáról. A 
dokumentáció átadására felkért építészek voltak: 
John Pawson, aki a cseh Novy Dvur ciszterci 
apátságát, Zlatko Ugljen, aki a boszniai Visoko 
Sherefudin Fehér mecsetjét, illetve Wandel Hoe- 
fer Lorch + Hirsch, aki a szászországi Drezda új 
zsinagógáját tervezte. A pannonhalmi kiállítás 
szervezője Varga Mátyás, kurátora Csillag Katalin 
volt. A Pannonhalmi Főapátság 2007-es idősza
kos kiállításának fő kérdése, hogy a kortárs épí
tészet milyen kapcsolatban van a keresztény, isz
lám és zsidó hitgyakorlat igényeivel. Ahogy a 
mostani Európa három pontján elhangzó imád
ság ugyanaz és mégis más, a bemutatott három 
épület is őrzi a jól ismert formákat, és mégis 
mindegyik különböző.

Az Európai Unió a 2008-as esztendőt „Együtt 
a sokféleségben” címmel, a kultúrák közötti pár
beszéd európai éveként hirdette meg, amihez a 
budapesti Művészetek Palotája is ezzel a kiállí
tással járul hozzá. A kiállítás megnyitóján, mint 
Pécsett is, részt vett Várszegi Asztrik, a Pannon
halmi Bencés Főapátság főapátja és Schweitzer 
József nyugalmazott országos főrabbi. Pannon
halma és Budapest után került a kiállítás Pécsre. 
Megnyitóján köszöntőt mondott dr. Hargitai Já
nos, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlé
sének elnöke, a kiállítást Gábor György vallástör
ténész és Horváth András építész, a Dél-dunán
túli Építész Kamara elnöke nyitotta meg. A pécsi 
kiállítás szervezője Molnár G. Judit volt.

A most Pécsett is bemutatott kiállításon az 
épületek fotókon, tervrajzokon, maketteken je
lennek meg. Ezeket látványosan teljesíti ki a val
lási és történeti hagyomány dokumentációja, 
amelyben az épületek értelmezendők. A fényké
peket, tervrajzokat, a történeti és funkcionális át
tekintéséket és a (szakértők bevonásával készí
tett) teológia reflexiókat az imádkozó közössé
gek hangjai is kiegészítik. A kiállítás témája te
hát a mai tér és az imádság kapcsolata a három 
világvallásban. A három kapcsolatváltozatot egy 
modern(?) zsinagóga, egy keresztény templom és 
iszlám mecset építéstörténetének valamint épü
letének bemutatása, továbbá a benne felhangzó 
imádság hozza elénk.

A hit és a vallás reprezentációjával egyre la
zább kapcsolatba kerülő közösségek milyen ta-

Csehországi monostor- Novy Dvur
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nulságokat olvashatnak ki a kísérletből, amit egy 
magyarországi bencés kolostorban, Pannonhal
mán hoztak létre? Bekövetkezik-e valami, ami 
mondjuk tudományos értelemben Pécs teológu
sait, egyháztörténészeit, levéltárosait, építészeit 
olyan elmélyült és pedáns kutatómunkára kész
teti majd, mint amit Pannonhalmán folytattak? 
Lesz-e majd a vallási kultúra pécsi esztendejének 
olyan mélyre ható, felelős és európai horizontok 
számára is informatív, valamint élményszerű 
„mutatványa”, mint ez a mostani kiállítás?

Van-e, lesz-e megfelelően mély helyi kútfő, 
aki bátor kérdéseket képes feltenni mindevvel 
kapcsolatban és válaszadásra is lesz-e ereje? 
Lesz-e „Jóra-serénység, szíves béketűrés, Isten 
előtt térdet hajtó alázat”,3 ami az örömtelen min
dennapok élményközegét az itt felidézett zsina
góga, a templom, a mecset Pécsett éppenséggel 
adott tereivel megosztja? A kiállítás az Isten utá
ni vágy létezésének közvetett bizonyítékait adja, 
hiszen az ember épít itt az Úrnak (és önmagá
nak). Ha már alkotmányába éppenséggel nem 
fért is be, de az európai ember mutatja itt haté
konynak a szándékot, hogy a valóságból speciá
lisan kiszakított teret annak szervezett és terve
zett esztétikájával az imádság, az Isten felé for
duló ember szellemi-morális hajlékává tegye.

Bizonyítva lesz a kiállítási dokumentáción ke
resztül, hogy a szívvel és szaktudással végzett 
munka, a léptékek és anyagok igényes kiválasz
tása, a tömeg és egyes ember mozgását segítő, 
elmélyülését serkentő környezet a szakrális funk
cióktól függetlenül is közvetíteni képesek a hori
zontot, amely felől a tökéletesről alkotott képze
teinket származtathatjuk. Ez a művészet ereje.
A kiállítás -  mint a korábbiak -  a budapesti Nar- 
mer Építészeti Stúdió tervei alapján készült Pé
csett is. Egyszerűen, mégis hatásosan mutatta be 
az épületeket. A film és hangdokumentációk tel
jes illúziót keltettek. A pécsi kiállítás tervezői Vá
sáros Ákos DLA, Nagy Zsolt építészmérnök és Vé- 
ner Ágnes voltak.

AKNAI TAMÁS

1 János evangéliuma 4, 19-24.
2 A Regula oculorum című kiállítás a Pannonhalmi Főapát

ság közel százezer felvételt őrző fotótárából válogatott. A 
gyűjtemény szerzetesi hagyatékok megőrzését tűzte ki cé
lul. Ennek alapján a hagyatékozó személyéhez kötődnek 
az egészen különböző forrásokból származó fényképek 
(családi emlékek, hitéleti munkásság, utazások, személyes 
érdeklődés, saját fotós tevékenység). A fotóarchívum szol
gálta már az oktatást, lehetőséget adott néhány jelentős 
fotografáló szerzetes -  Palatin Gergely, Rados Tamás, 
Vass Alberik -  tevékenységének bemutatására. In: Regula 
oculorum. Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából c. 
kiállítás katalógusa, 2006, 116.

3 Gotthold Ephraim Lessing, A bölcs Náthán. (Náthán dér 
Weise) III. 1779. Az első magyar kiadás 1909-es. (Ford.: La
tor László)

Sherafudin fehér mecset -  Visoko, Bosznia-Hercegovina

Lapunk előző számában közöltük Aknai Tamás „lege
ndás 1946-2008” című megemlékezését az ez év au
gusztusában elhunyt üvegművészről. Az alábbi írást a 
művész leánya juttatta el szerkesztőségünkbe.

Egy művész személyisége
A belső tűz
A tűzáldozat, amelyről Nacsikétasz beszél, nem külvilági 
szertartás. A tűz az élet tüze, szanszkritul prána. Gyak
ran fordítják lélegzetnek, mivel szoros kapcsolat áll fent 
a légzés és a prána között. A prána azonban minden 
életfunkciónál alapvetőbb, anyagtalan erő. jelenlétében 
összehúzódik és elernyed a szívünk, a tüdő részt vesz a 
be- és kilégzés munkájában, az agy értelmezi a külvilág 
ingereit, és kiadja a parancsot a megfelelő válaszreakci
óra. Ha a prána elfogyott, hiába sértetlenek a szervek, az 
élet eltávozik földi porhüvelyünkből. A tűz tökéletesen 
kifejezi a prána lényegét, mert aki bővelkedik pránában, 
azt tüzes szenvedély, harci kedv, elszántság hevíti, és 
semmi nem tántoríthatja el kitűzött céljától. Akiben a 
prána tüze lobog, mindent elér, amit csak akar.

A legtöbbünkben ez a hatalmas erő észrevétlen szen
dereg. A kundalini, az az üzemanyag, amelyre szüksé
günk van az Önvaló felé vezető hosszú, viszontagságos 
úton. Mindaddig nem szabadul fel, amíg rá nem lépünk 
erre az ösvényre, nehogy haszontalanságokra tékozol- 
juk. Mikor azonban túllépünk érdekeink szűk körén, s 
magasabb rendű célokért kezdünk el hevülni, vakító tűz 
gyűlik ki tudatunk mélyén, lángra lobbantva elszántsá
gunkat és lelkesedésünket. Minél inkább szükségünk 
van rá utunk során, füzünk annál nagyobb lánggal ég, 
míg végül egész személyiségünket átformálja.

(Részletek Eknath Easwaran Párbeszéd a halállal cí
mű könyvéből, 1998.)

Egy művész személyisége hatással lehet szűkebb és tá- 
gabb környezetére nézve, főleg ha olyan meghatározó 
művészegyéniségről van szó, mint Jegenyés János, aki 
-  a szó legnemesebb értelmében -  elsősorban közös
ségi ember volt. Az üveg szeretetén keresztül fogta 
össze az üveges szakmát országosan és nemzetközileg 
is, elismert művészgárdával együttműködve. Fontos 
volt számára szakmája széles körű népszerűsítése, 
megismertetése, elsősorban a fiatalok körében, akik 
hatására inspirálódtak, és „kinőtték magukat” a Bárd- 
udvarnoki Nemzetközi Üveg Alkotótelep létrehozása 
közben (pl. Pattantyús Gergely, Czebe István üvegmű
vészek). Több felnőtt művész is hajlott hatására az 
üveg művészi kifejezőeszközként való használata felé 
saját művészetén belül is (pl. Budahelyi Tibor szob
rászművész, Bicsár Vendel ötvösművész). Saját lánya: 
Jegenyés Jusztina, jelenleg a MOME végzős hallgatója 
üveg szakon.

Év közben a Bárdudvarnoki Nemzetközi Üveg Alko
tótelepen dolgoznak a Moholy Nagy Művészeti Egye
tem (MOME -  volt Magyar Iparművészeti Egyetem) 
üveg szakos hallgatói, a kaposvári és budapesti művé
szeti szakközépiskolák üveg szakos diákjai.

Pécsett korábban (1986-1992 között) a Pécsi Üveg
vásárokat, Üveges Baráti Találkozókat szervezte sok 
pécsi barátja (Kerényi Gábor kulturális szervező, Ujváry 
Jenő, a Baranya Megyei Múzeumok akkori igazgatója, 
Kárpáti Gábor régész, Herth János üvegtechnikus) 
összefogásával a Várostörténeti Múzeum udvarán, ami 
azért volt fontos, mert a rendezvény segítségével ide
csábította a szakma apraja-nagyját Budapestről, és a 
világ összes tájáról. így népszerűsíthette az általa fel
fedezett kelet-mecseki üveghuta maradványait is Pusz
tabányán, Óbányán, Kisújbányán.

Később barátja, Kárpáti Gábor pécsi régész feltárta 
és a Mecseki Erdészeti Zrt. anyagi támogatásával re- 
konstruáltatta a pusztabányai huta maradványait 1995- 
ben (amelyről kiadvány is készült), és amely ma is lát
ható. Megosztotta a kincset, amit talált.

1990-ben lehetőség adódott, hogy a Goszthony Má
ria által művészeti célra felajánlott kúria Bárdudvarno
kon az üvegeseké legyen. A Képző- és Iparművészek 
Szövetsége Üvegszakosztályával együttműködésben 
tárgyalásokat folyatott a Rippl Rónai Múzeummal, ahol 
H. Bognár Zsuzsa művészettörténész segítette elképze
lései megvalósításában. 1991-re létrejött a Goszthony 
Mária Nemzetközi Üveg Alkotótelep és Szimpózium 
Alapítvány, ahol üvegművész kollégái álltak mellette

alapító tagként: ’Sigmond Géza, Házi Tibor, Horváth 
Márton, Kertészti Ágnes, Bohus Zoltán, míg Jegenyés 
János az ügyvezetői teendőkkel, és a szervezői munkák 
koordinálásával foglalkozott. Abban az évben meg
épülhetett az első, működő fatüzeléses üveghuta is az 
I. Nemzetközi Üvegszimpóziumra. Bognár Inke segítet
te őt a szervezőmunkálatokban, és Andor István üveg
művész vállalta a kúria gondnoki feladatait. A Bárdud
varnoki Nemzetközi Üveg Alkotótelep idén tartotta a 
XVIII. Nemzetközi Üvegszimpóziumot, és ezzel egy idő
ben volt a Bárdudvarnoki Pincegalériában a régóta ter
vezett állandó Nemzetközi Üvegkiállítás megnyitása is.

Ezek mellett a jelentős művészeti és kulturális ese
mények mellett jutott ideje és energiája saját életmű
ve kvalitásos művészi megvalósítására is, saját műhe
lyében. Rendszeresen részt vett nemzetközi üvegszim
póziumokon, többek között Novy-Borban (Csehország), 
Frauenauban (Németország) és barátja, Andrej Bokotej 
üvegművész meghívására Lvovban (Ukraja), ahol az 
Akadémia fődíját is elnyerte szimpóziummunkájával, 
2007-ben. Megbízásra készült kül- és beltéri munkái 
megtalálhatóak Magyarországon, pl. a szintén 2007- 
ben átadott Hullámzás címet viselő legutóbbi monu
mentális, 48 négyzetméteres murális munkája Szek- 
szárdon a Babits Mihály Művelődési Ház bejárata fe
lett. Magyar és külföldi galériák, köz- és magángyűjte
mények őrzik műveit. Az üveges szakma élvonalát kép
viselte hazai és nemzetközi szinten egyaránt! Ezt több 
szakmai elismerés is bizonyítja -  a teljesség igénye 
nélkül: 1979, Nemzetközi Ipari Design különdíj, Valen
cia (Spanyolország); 1989, Pro Arte Vitraria-díj, Buda
pest; 1994, Ferenczy Noémi-díj.

Legutolsó befejezett, beteljesedett közösségi elkép
zelése, amelyet megért, a Hosszúhetényi Üvegmúzeum 
megvalósítása, kialakítása volt, amelyben elsősorban 
Papp János, a hosszúhetényi Művelődési Ház igazgató
ja, és a Hosszúhetényi Önkormányzat támogatta, to
vábbá barátai, pl.: Boda Péter keramikusművész, Fejős 
Miklós festőművész. A kiállítás megnyitására elkészült 
egy átfogó tanulmány a kelet-mecseki üveghutákról 
Láng Ádám történész tollából, Üveghuták a Kelet-Me- 
csekben címmel.

Nehéz lenne nem észrevenni a tudatos törekvést, 
és a hihetetlenül jó szervezőkészséget, emberismeretet 
-  ugyanakkor szerénységet és visszahúzódást minden 
egyéni, személyes elismerés, siker elől. Mindent a kö
zösségért feláldozni, leginkább ez jellemezte tevékeny
ségét.

Részt vett a pécsi, baranyai kulturális élet jelentő
sebb mozzanataiban: barátai, pl.: Ficzek Ferenc, Halász 
Károly közreműködésével a Pécsi Műhely munkájához 
kapcsolódóan és a Villányi Szoborparkban a Nemzet
közi Szobrász Szimpóziumon -  pl. Martyn Ferenc egyik 
szobrán is -  dolgozott.

Tisztelte és szerette a helyi művészkollégákat, véd
te a Villányi Szoborparkot, mikor magánkézbe kerülé
se szóba került, azt határozottan elutasította, és nyíl
tan kiállt véleménye mellett.

Rengeteg energiát fektetett minden olyan ügybe, 
amely szerinte fontos volt. Lelkesedése, hite mindvégig 
töretlen maradt. Ez a hihetetlen lelkesedése másra is 
hatott, másnak is fontos volt a „közös ügy”, tehát nem 
volt hiábavaló és értelmetlen a sok befektetett energia, 
munka.

Az alábbi idézetet Frantisek Janák, cseh üvegmű
vész írta az 1995-ben megjelent Glass Symposions 
1991-1995 című, édesapámnak ajánlott bárdudvarnoki 
katalógus előszavához: „Közösségünk bár meglehető
sen kicsiny, egy kiváltsággal azonban mindenképpen 
rendelkezik. A világ bármely táján éljünk, nagyjából 
mindannyian ismerjük egymást. Mindig elbűvöl, hogy 
milyen egyszerű új barátokra szert tenni az üveg révén. 
Talán ebben az anyagban olyan pozitív erő rejlik amely 
megváltoztatja rossz szándékainkat. Az emberek min
dig úgy hitték, hogy a tűz a megtisztulás jelképe, esz
köze, s csodálták szent hatalmát.”

Jegenyés János üvegtervező iparművészt 2008. ok
tóber 22-én Hosszúhetény Község Önkormányzata 
posztumusz díjjal tüntette ki („Hosszúhetényért” kitün
tető díj): „az üveghuta feltárásában, az üvegmúzeum 
kialakításában, valamint az üveghuta tanösvény ter
veinek kidolgozásában végzett önzetlen munkásságá
ért, nemzetközi hírű alkotótevékenységének elismeré
séül”.

JEGENYÉS DIÁNA

Pécs, 2008. október 23.
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A cinikusság bajnoka
avagy nyílt levél Cseri Lászlónak, válaszul 
a „Nagyotmondás olimpiai bajnoka” c. írására 
(Echo 2008/3. szám)

Kedves Laci!

„A cinikus olyan ember, aki tudja az árát min
dennek, de az értékét semminek” (Oscar 
Wilde), vagyis, akinek semmi sem drága, hogy 
értékeket devalváljon.

Tényfeltáró újságírónak ismertelek, de nem 
tudtam eddig, hogy ebben a műfajban egy
oldalú információkkal is lehet érvényesülni.
Most azonban haltgattassék meg a másik fél is.

Lássuk a tényeket:
— A „Szabadföld” c. újságban megjelent 

cikknek szerzője nem Borzák Tibor, mint ahogy 
írtad, hanem Beszterczey Judit.

— Első vádpontod szerint én azt nyilatkoz
tam, hogy 441 kórust megelőzve lettünk 
olimpiai bajnokok. 2008. július 28-án a 
következő e-mailt írtam az újságírónak, amit 
neked el is küldtem: „Egy dolgot kellene javí
tani. Mi nem az összes kórust győztük le, 
hanem férfikari kategóriában lettünk a legjob
bak.” (Az újság aug. í-jén jelent meg.) Tehát 
kikérem magamnak a „münchauseni” jelzőt és 
a nagyon hangzatos címet is.

Nem’ vagyok olvasója a fent említett lapnak, 
úgy mint te. Igen, azt a hibát elkövettem, hogy 
nem ellenőriztem a megjelent cikket. Ez nagyon 
jellemző a magyar írott sajtó mai állapotára, 
hogy felkészületlen, az információkat felülete
sen kezelő, képzetlen, magukat újságírónak 
tartó egyének alakíthatják a közhangulatot.

Vajon miért nem kívántad ellenőrizni az 
állítás pontosságát?

— Érdekes az eszmefuttatásod a Kínában 
szerzett pontokról. Összehasonlítod más kate
góriák pontszámaival a miénket. A sport 
szelleme mennyivel kulturáltabb, mint a 
„tényfeltáróké”. Ott azt az aranyérmet, ame
lyiket nem Európa, vagy világcsúccsal nyertek, 
csak esetleg országossal, nem tekintik kisebb 
értékűnek. Sajnálom, hogy nem értetted meg 
a kórusolimpiák filozófiáját, mert az, hogy 
bizonyos ponthatárokon belül mindenki lehet 
aranyérmes, humánus, és az amatőr mozga
lomhoz méltó értékelés. Ennek ellenére büszke 
vagyok a Kínában elért pontszámra, de arra 
meg még büszkébb, hogy Grazban több, mint 
5 ponttal kaptunk többet, mert ez a kórus 
töretlen fejlődését mutatja, és ezzel jóval több, 
mint 400 kórust előztünk meg. Tudomásom 
szerint a nagy férfikari kategóriában még egy
szer sem adtak ki olimpiai bajnoki címet, 
ugyanis egy 60 fős együttessel sokkal 
nehezebb ilyen szintet elérni, mint 30 fővel.

— Újabb cinikus és rosszindulatú a 
feltételezés a részedről, hogy számításból indul
tunk a „Nagy Férfikar” kategóriában. Kínában 
kamarakórussal, 32 fővel tudtunk részt venni
a versenyen, ennyit engedtek a pénzügyi kondí
cióink. Én viszont szerettem volna minden 
kórustagomnak megadni az olimpiai részvétel 
élményét és Graz közelsége ezt lehetővé tette. 
Csak azért énekeltünk a 66 fős kórusból 61-en, 
mert betegségek és váratlan események miatt 
néhányan az utolsó pillanatban kénytelenek 
voltak távol maradni.

— Gúnyosan kezeled azt a tényt, hogy ve- 
télytárs nélkül lettünk olimpiai bajnokok. Az 
eredményhirdetésen külön bemondták,

F Ó R U M

(meghallgatható a YouTube-on) annak ellenére, 
hogy nem volt ellenfél, a zsűri a magas szín
vonalú művészi előadás miatt olimpiai bajnoki 
címet ítél a Pannon Volán Zrt. Bartók Béla 
Férfikarnak, hiszen az nem jár automatikusan, 
mint ahogy ezt a tájékozatlanok gondolják. 
Óriási dolognak tartom, hogy a másik 
kategóriában indult rudai kórustól csak pár 
tizeddel maradtunk le, hiszen ők vezetik a fér
fikórusok világranglistáját, mi pedig az 5. 
helyen vagyunk. Soha nem állítottam, hogy 
a világ legjobbjai vagyunk, mint ahogy te ezt 
hangzatosán, a cél érdekében következtetted.

Lehangoló és elgondolkodtató az a maga
tartás, mely a médiában a negatív szenzációt 
hajszolja, mindenáron. Ugyancsak elgondolkod
tató, hogy egy kultúra támogatására szegődött 
újság képes bulvár szintre süllyedni. Nagyon 
komoly indítéka lehetett ennek az egyoldalú, 
célzott tényfeltárásnak! Tudom, kis hazánkban

■ niMp'í'.:

a másik túl sok sikere gyanús és egyeseknek ez 
elviselhetetlen.

Miért van az, hogy nem tudunk örülni 
egymás sikereinek?

Egy városban élünk és mindketten a 
magunk módján az itt élő emberek 
igazságérzetéhez, jó közérzetéhez vagyunk hiva
tottak hozzáadni. Te most egy olyan 
közösségnek és vezetőjének hitelét rontottad 
méltatlanul, akik úgy gondolom Pécsett, de az 
országban és a határokon túl is elismerésnek 
és tiszteletnek örvendnek.

Talán még az is lehet, hogy ha találkozunk, 
egy kicsike bocsánatkérő pillantást vetsz rám?

Üdvözlettel:
dr. Lakner Tamás egyetemi docens, 
a Pannon Volán Zrt. Bartók Béla Férfikarának 
Liszt-díjas karnagya

Kedves Tamás!
Valóban hibáztam: Borzák Tibornak tulajdonítottam a Szabad Föld című újságban megjelent 
cikket. Ennek egyetlen oka volt, a lap ezt a nevet jelentette meg az írás alatt internetes 
oldalán. Azóta, a főszerkesztő-helyettessel történt beszélgetésemet követően, kijavították 
Beszterczey Juditra.

Beszterczey Judit egyébként nem az az információkat felületesen kezelő, képzetlen, magát 
újságírónak tartó egyén, miként ezt állítod róla rendkívül megalázó módon. Az ELTE elvégzése 
után a Magyar Újságírók Országos Szövetségének iskolájába járt, majd a berlini Freie 
Universitát nemzetközi újságíró ösztöndíját nyerte el, amelyet stockholmi ösztöndíj követett, 
ráadásul 2000-ben, 22 évesen megnyerte a Riporter kerestetik^. Ez a magát mégis újságírónak 
tartó egyén a veled készített interjút magnón rögzítette, tanú jelenlétében, e-mailen többször 
átküldte, telefonon is egyeztette, és az általad jóváhagyott változatot tárta az olvasók elé. 
Olyan e-mailt, mi szerint „Egy dolgot kellene javítani. Mi nem az összes kórust győztük le, 
hanem férfikari kategóriában lettünk a legjobbak” -  sohasem kapott tőled.

Beszterczey Judit a szakma szabályai szerint mindent megtett, hogy számodra a cikk 
ellenőrizhetővé váljék megjelenés előtt. Ellenőrizted is, és megfelelőnek találtad. A „münch- 
hauseni” jelző tehát nem túlzó. Nem olyan rangos titulus, mint a Liszt-díj, jóval kevesebben 
érdemlik ki, így a kevesek kiváltsága. Viseld hát büszkén!

Üdvözlettel: Cseri László

ECHO 2009-ben is!

Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Echo-t a 2009-es évben is elő lehet fizetni. 
Ebben az évben is négy lapszám megjelentetésére van lehetőségünk.
A lap ára továbbra is 600 Ft/pld, így az előfizetés i díj sem változik.

a 2009-es évre 2900 Ft. (A postaköltséget is tartalmazza.) 

Az Echo szerkesztősége eredményes, boldog új évet kíván olvasóinak!

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 rova
tunkban mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, szóljanak hozzá a lapunk által fel
dolgozott témákhoz.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELLARIUM
étterem,

• • •• r rsorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

Az OPUS KIADÓ könyvei 
megvásárolhatók 

50%-os kedvezménnyel 
az alábbi elérhetőségeken:

PROOF STÚDIÓ Kft.

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
Telefon: +36 72 512 571 

Fax: +36 72 512 573

e-mail: proof@proofstudio.hu 
www.proofstudio.hu

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

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

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt (Rókus u.) 
PTE Művészeti Kar, Diákiroda 
Művészetek 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 
2oog. március elején jelenik meg

E s z á m u n k  s z e r z ő i :

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 
Bencze Zoltán építész (Pécs)
Cseri László újságíró (Pécs)
Jankovits László irodalomtörténész (Pécs) 
Jegenyés Diána képzőművész (Pécs)
Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)
Kovács Gábor képzőművész (Pécs)
Lakner Tamás karnagy (Pécs)
Mácsai János zenekritikus (Budapest)
Mendöl Zsuzsanna művészettörténész (Pécs) 
P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 
Nagy Imre irodalomtörténész (Pécs)
Szabó Nóra egyetemi hallgató (Pécs) 
Thomka Beáta irodalomtörténész (Pécs) 
Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)
Zalán Márk egyetemi hallgató (Pécs)

A k i k n e k  f o n t o s  v o l t  a z  E c h o :

MódiStudió, Budapest 
Nemzeti Civil Alapprogram 
Proof Stúdió Kft., Pécs
Déldunántúli Repülőgépes Szolgáltató Bt., Pécs 
Pécs M. J. Város Önkormányzata 
Pezsgőház Étterem, Pécs 
Antikart és Modernart Galéria, Pécs 
Diacell Kft., Pécs

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  XI. évfolyam 4. szám 
2008. október-december 
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 
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ISSN 1418-5903

www.echopecs.hu

mailto:proof@proofstudio.hu
http://www.proofstudio.hu
mailto:pecsiecho@freemail.hu
http://www.echopecs.hu



