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E L S Ő  O L D A L

Levelek Pikszből Nomád

Kéne valami ötlet 
valami játékos könnyed 

de nehéz minden ernyed 
félrenéz összegörnyed 

valami alantas ihlet 
a rosszra még kisegíthet 

nyakadon a maholnap 
mindenek csaholnak loholnak 
felejtenek igéket magolnak...

Petri György

Drága nővérem, kedves M!

Egy új helyen új értelmet nyernek bizonyos 
fogalmak. Piksz persze nekem már nem igazán 
új hely, hiszen ez az ötödik év, amit itt töltök, 
de csak mostanra tisztult le bennem egy foga
lom itteni sajátos értelme. És azt hiszem, az itt 
élőkben ez a fogalomtisztázás nem történt meg.

Nomádnak általában azt szokták tekinteni, 
aki nem telepszik meg tartósan sehol, és az 
úton levés a legfőbb jellemzője. Ezen az alapon 
persze magamat is nomádnak tekinthetném, 
hiszen ha vagyok is valahol, akkor is leginkább 
úton, illetve útközben. De a legtöbb „útitár
samhoz” hasonlóan lojális vagyok mind az 
úthoz, mind az út állomásaihoz. Nem teszem 
tönkre, és nem fosztom ki egyiket sem. Az ősi 
nomádoknak, a vadászoknak és a gyűjtögetők- 
nek valaha nem volt lojális viszonyuk az éppen 
használt és ideig-óráig birtokba vett területhez. 
Amit lehetett, levadásztak, összegyűjtöttek és 
leszüreteltek, s aztán odahagyva a kifosztott 
vidéket, indultak tovább.

Itt Pikszben viszont azzal a különös jelen
séggel találkoztam -  s ezt csak most értettem 
meg igazán - ,  hogy emberek, akikre rábíznak 
bizonyos jogköröket, funkciókat, akik benne

élnek a város szövetében és szervezeti hálóza
tában, azok az iránt az intézmény, terület iránt 
nem lojálisak, amelyet elvben képviselnek.
A pozíciót nem szolgálatnak és képviseletnek 
tekintik, hanem lehetőségnek arra, hogy a 
megkapott területet kifosszák. Igazi nomá
dokként viselkednek saját városukban, saját 
intézményeikben.

Nem azt nézik, hogy miként képviselhetnék 
az adott céget, szervezetet, hanem azt, hogy 
milyen -  egyéni vagy klikk -  hasznot húzhatnak 
belőle. Tulajdonképpen teljesen abszurd 
viszony, világkép, mentalitás és gyakorlat ez, 
amelyik éppen annak az intézménynek az 
érdekeire nincs tekintettel, amelynek a „szol
gálatában áll”.

Olyan ez, mintha egy háborús helyzetben az 
ellenség álcázott tagja beépülne a szervezetbe, 
és ott szabotálná a működést, szándékosan 
kárt okozna. De itt olyanok teszik ezt, akik 
békeidőben, saját honfitársaik és pikszi polgár
társaik közegében ténykednek. Képzeld el, hogy 
a seriff nem a rend fölött őrködik, hanem ő az, 
aki fosztogat. Krimiben elmegy, de a valóság
ban ez teljesen abszurd. Talán ezért nem értet
tem meg, csak mostanra, ezt a helyzetet, és 
azért, mert ellenállás volt bennem, hogy 
elhiggyem, lehetséges ez az abszurditás.

A pikszi nomádok közpénzből magán- 
vagyont gyűjtenek, köztulajdont adnak el 
magántulajdon gyanánt, s a hasznot privát 
hasznukként kezelik. Eladják azt, ami nem az 
övék, hanem városi köztulajdon, és mindezt 
úgy teszik, hogy erről „elfelejtik” tájékoztatni 
az érintetteket.

A nomád mentalitás következményeit 
szenvedi manapság a város. Azt a tapasztalatot, 
hogy emiatt a „vadászás és gyűjtögetés” miatt 
nem gyarapodás van, hanem fogyatkozás. Nem 
tudom, van-e még mit levadászni és össze

gyűjteni, nem tudom, hogy addig kell-e teret 
adni a nomádoknak, amíg még van mit kifosz
tani, és azt sem tudom, hogy mit lehet tenni 
ezekkel a város iránt iltojális, azt kifosztó 
nomádokkal szemben.

Az élet a kötődésekről szól, arról, hogy 
kötődünk emberekhez, szokásokhoz, helyekhez. 
Az itt élők legeslegtöbbje is kötődik ehhez a 
helyhez. Sajátjának tekinti, lojális iránta, óvja, 
segíti, védelmezi, arra vágyik, hogy másokban 
is felébressze az ehhez a helyhez való kötődés 
érzését. Büszke szeretne lenni, és nemcsak 
azért, mert volt időszak, amikor büszke 
lehetett, hanem azért is, mert érzi-tudja, hogy 
minden lehetősége adott ennek a városnak 
arra, hogy büszkének lehessen lenni rá. De 
mostanra megfosztották az embereket a 
büszkeség lehetőségétől, mert néhány törzsi 
nomád lerabolta a területet, és ezzel 
megrendítette a közösségi lojalitást is.

Vagy gátlástalan szerencselovagként végig
nyargaltak egy kiemelt projekten, vagy több
szörösen halmozott pozíciókban saját pecse
nyéjüket sütögették, vagy azért kényszerítették 
bele a várost bizonyos fenntarthatatlan tervek
be, mert azokból az alapításokból volt kellő 
gyűjtögetni való.

Hogy hogyan lehetne ezt az elveszett
elvesző lojalitást helyre állítani, nem az én 
feladatom kitalálni. Én csak végtelen 
szomorúsággal konstatálom, hogy egy ilyen 
gyönyörű hely olyan képet mutat, mint az 
a terület, ahol megfordultak a legvadabb 
nomádok.

Szeretettel ölel fivéred. W.

FOTÓ: CSERI LÁSZLÓ



PEAN CAPITAL 
JLTURE Az EKFlogo. A o é s a  g-es számjegyek (azaz 2009) folyamatos ötlet- és grafikai variálása.

Kincs, ami Linz
Az Echo 2003/5-6  számának második oldalán az alábbi pár sor vezetett be egy 12 oldalas, egyedi összeállítást: „Az Echo szerkesztő
sége 2003. október 17 -19 . között Grazba, Európa Kulturális Fővárosába látogatott A tanulmányút célja volt hogy Pécs stájer testvér- 
városa, Graz kulturális-művészeti életének áttekintésével a Pécsett felvetett »ku(turális főváros« törekvést az elkövetkezőkben minél 
jobban szolgálhassa a lap”.
Az itt következő összeállítás egy hasonló szerkesztőségi kirándulás eredményeit, tapasztalatait foglalja össze. 2009. május 1 -3 .  között 
a szerkesztőség néhány tagja, szerzője (saját költségén) Linzbe látogatott, hogy közvetlen benyomásokat, élményeket, információkat 
szerezzen Európa egyik idei kulturális fővárosáról, s hogy ezeket megossza az Echo olvasóival. Bár a Linzben töltött alig három nap 
nem volt elegendő ahhoz, hogy teljes mélységében feltáruljon az EKF-projekt valamennyi összefüggése, az ezen a hosszú hétvégén 
szerzett tapasztalataink mégis alkalmasak egy összbenyomás rögzítésére és néhány megfontolandó tanulság levonására. Ez utóbbi el
végzését és a Linzben tapasztaltaknak a pécsi helyzettel való összevetését az olvasóra bízzuk.

SZÍJÁRTÓ ZSOLT

Építeni. Értelmezni. Érzékelni.
Köztérstratégiák Linzben

Linz.
A Nibelungenbrücke 
két oldalán: balra az 

Ars Electronica Center, 
jobb parton a Lentos, 

mögötte 
a Brucknerhaus. 

Felettük jobbra a linzi 
vár magasodik.

A 30 millió euróba került épület esete megle
hetősen jól szemlélteti Linz viszonyát a kul
turális főváros címhez. Például az intellektuális 
bátorságot. Maga a történet ugyanis pontosan 
30 évvel azelőtt kezdődött; 1979-ben (!) fogal
mazódott meg az a gondolat, hogy Linz nem 
túlságosan jó imázsán -  amely a komor 
iparvárosi jelenéhez és még komorabb 
nemzetiszocialista múltjához kapcsolódott -  
úgy lehetne javítani, ha a város egy radikálisan 
új területen -  a digitális kultúra, a kortárs 
művészet és az új számítógépes technológiák 
még csak formálódó határfelületén -  pozícionál
ná magát újra. Aztán a módszerességet -  az 
elmúlt évtizedek szisztematikus munkája révén 
létrejött egy Európában sok szempontból 
egyedülálló, nemzetközileg jegyzett kutatási
fejlesztési központ. Archívuma, digitális művé
szettel foglalkozó gyűjteménye a legnagyobbak

közé tartozik a világon, és projektjeiben 
egyre sikeresebben kapcsolja össze a művészet, 
a tudomány és a gazdaság megközelítésmód
jait. Sőt: a későnyáron, kora ősszel megren
dezett éves fesztiváljai már a város turisztikai
lag is jövedelmezőbb rendezvényei közé tartoz
nak. A hatalmas, átlátható üvegfelület sugallja 
az épületben folyó tevékenységek transzparen- 
ciáját, illetőleg azt a nyitottságot a város 
a városlakók felé, amelyet a központ vezetője, 
Gerfried Stocker médiaművész interjúiban is 
hangsúlyoz: fontos feladatuknak tekintik, hogy 
a Központ a különböző helybeli csoportok 
számára magától értetődő találkozási hellyé 
váljon. És mutatja a helyi politika realitás- 
érzékét, amely felismerte, hogy ez a kulturális
művészeti intézmény jelentős szerepet játszhat 
a város újrapozicionálásában, ezért Franz 
Dobusch (SPÖ) a város szociáldemokrata pol

Mintha egy újhullámos cseh filmből látnánk 
részleteket -  ismerős, ahogyan egy tíízoltóze- 
nekar játszik nem túl nagy meggyőződéssel, 
kicsit hamisan valami monarchiabeli időkből 
származó dallamot, miközben a borongós, 
szeles időben önbizalomhiánytól nemszenve
dő politikusok ügyködnek egy széles árok fö
lött Ismerős az is, ahogy a média némi fázis
késéssel érkező képviselői számára újra és új
ra belemerítik lapátjaikat a felhalmozott föld
kupacokba, ám itt véget is ér minden hason
lóság. A videó 2007. március elsején a linzi 
Ars Electronica Center alapkőletételén készült 
(h ttp ://9 Q .ia 6 .8 . i8 /d e/n e u b a u /spatens- 
tich.asp), két évvel azután, hogy biztossá vált, 
2009-ben Linz kapja meg az Európa Kulturális 
Fővárosa címet A bécsi Treusch architecture 
által tervezett központot 2009. január 2-án, 
határidőre pontosan 
átadták.

2 echo 2009/2
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gármestere beszédeiben nem győzi összekap
csolni Linz és az intézmény nevét, sőt a puszta 
szavakon túllépve sikeresen lobbizott az új 
épület felépítése érdekében, EKF-költségvetésen 
kívüli pénzeket is felhajtva.

A város struktúraváltása, a földrajzi térben 
elfoglalt helyének újragondolása a világban 
zajló folyamatok naprakész ismerete mellett 
főleg attól függ, hogy képes-e a helybeli elit 
reálisan felmérni a város helyzetét, állapotát.
A linzi előkészületek sorából kiemelkedett az 
a többéves vitasorozat, amely a városfejlődés 
lehetséges irányairól, ehhez kapcsolódóan a 
közterek szükséges átalakításáról zajlott már 
2005-től kezdve.' A több helyszínen (Linz mel
lett például Bécsben) megrendezett szakmai 
beszélgetéseken, konferenciákon, workshopo- 
kon, kiállításokon a helybeli résztvevőknek 
(építészeknek, városkutatóknak, művészeknek, 
kulturális területen dolgozóknak) nemzetközi 
szakembereknek (többek között Shumon Basar, 
Roemer van Toorn, Angelika Schnell építészet
kritikusoknak) a segítségével sikerült elkészíteni 
egy pontos és józan helyzetértékelést. E munka 
egyik kézzel fogható eredménye -  a számos, 
a várossal (múltjával és főleg jövőjével) 
foglalkozó kiadvány mellett -  egy városszocio
lógusok, urbanisztikai szakemberek, statisztiku
sok által jegyzett városatlasz (Linz-Atlas. Zűr 
Lebensqualitat hier und anderswo Arit, Peter; 
Broquard, Dimitri; Voegeli, Jónás (Hrsg.) 2009). 
Ez a táblázatokba foglalt, számokon, diagram
mokon keresztül láthatóvá tevő várostükör arra 
a kérdésre keresi a választ, hol van az igazi 
helye a városnak -  túllépve a saját pozitív vagy 
negatív előítéleteken, sztereotípiákon. S a 
hűvös, távolságtartó tükör pontosan megmutat
ja, hogy Európa többi városával összevetve 
a mindennapi élet legkülönfélébb területén 
(a kultúrától a közlekedésig, az iskolázottságtól 
a környezetig), milyen a városlakók különböző 
csoportjainak életminősége Linzben. Ebben a 
közegben -  azaz nyilvános viták sorozatában2 -  
alakultak ki a linzi 2009-es év főbb koordinátái, 
egyebek mellett a köztérfejlesztések alapvető 
paraméterei is.

„Aki a városi identitásról beszél, vagy fan- 
tazmát kerget vagy egy elterjedt közhelyet idéz 
fel. Mert minden valódi város lényege a sok
féleség, a különbözőség -  sőt az ellentétesség 
-  s ezért is abszurd egy identitás (vagy kép) 
hozzákapcsolása a városhoz mint olyanhoz”.3 
Mintha ezt -  az előkészítő éveket summázó -

megállapítást példáznák a linzi köztereken leza
jlott átalakulások. Ugyanis Linz városképét, 
mind az egyes közterek vizuális megjelenését, 
mind a városszerkezet egészét, alaposan átfor
málta a 2009-es év, illetve a megelőző szűk 
évtized. A különböző léptékű térátalakítások 
hol radikálisan beleavatkoztak a város 
szövetébe, új központokat hoztak létre, hol 
pedig csak apró, alig észrevehető és temporális 
változtatásokat hajtottak végre a nyilvános tér
ben. Nem egy meghatározott üzenetet kívántak 
megfogalmazni, hanem a városban jelenlévő 
kulturális sokféleség, különböző, egyszerre 
lehetséges városi identitások megfogalmazására 
törekedtek.4

A nagyobb léptékű változások nem a 
történelmi városközpontban zajlottak, hanem 
az addig inkább árvízvédelmi senkiföldjének, 
vagy ipari területnek tekintett (kikötőknek, 
gyáraknak helyet adó), ám a város szerkezeté
ben, vizuális megjelenésében központi szerepet 
betöltő Duna-parton. Az utóbbi évtized nagy, 
reprezentatív kulturális-művészeti épületei pon
tosan itt, a folyó két partján, az 1940-ben 
létesített Niebelung- és a vasúti híd közötti 
területen kaptak helyet, szervesen felhasználva 
a víz által nyújtott lehetőségeket. Amíg koráb
ban csak a Heikki Siren finn építész által ter
vezett, és 1974-ben átadott -  és a város híres 
szülöttéről Bruckner-házmW elnevezett -  
modernista koncertterem állt ezen a területen, 
addig 2003-ban a tőszomszédságában megépült 
a Lentos (Linz régi nevét hordozó) kortárs 
művészeti múzeum. Ezt szinte azonnal követte 
a másik parton, a bevezetőben már említett 
Ars Electronica Center, amely már hajó alakú 
formájánál fogva is szervesen kapcsolódik 
a folyóhoz.

Ezek az egymásra sokszorosan utaló, csupa 
üveg épületek sajátos kulturális-művészeti hidat 
alkotva kötik össze a város két részét, 
miközben a megvilágításnak, a felületen 
tükröződő, állandóan változó vízfelületnek, 
a folyóra biztosított szabad kilátásnak egyaránt 
fontos szerepet juttatnak. Az új kulturális létesít
ményeknek ugyanakkor két fontos, a köztér
használatot is befolyásoló következményük volt. 
Egyrészt módosították a történetileg adott 
városszerkezetet, létrehoztak egy új, modern 
városközpontot a meglévő mellett, amely tema
tikailag, látványát, funkcióját tekintve megle
hetősen egységes. A folyóparti promenádon 
a művészet fogyasztásának új, reprezentatív,

Lentos kortárs művészeti múzeum

nemzetközi összehasonlításban is jelentős terei 
jöttek létre. Ám a művészet nem zárkózik el az 
újonnan kistafírozott intézményekbe, hanem 
természetes módon használja fel az újonnan 
kialakított köztereket; annál is inkább, mert 
a hely valósággal felszólít új művészeti formák 
-  installációk, alkalmi performance-ok, akciók -  
kreatív kitalálására. A köztérhasználatot befolyá
soló másik fontos tényező, hogy ezek az 
épületek újraalkották az „éjszakai város” 
fogalmát. Az Ars Electronica Center homlokzatát 
borító összesen 5100 négyzetméter LED, illető
leg a Lentos állandóan változó, a pillanatnyi 
időjárás által vezérelt esti megvilágítása min
dennapos fény-installációkká változtatják ezeket 
a helyeket, melyek így esti séták, éjszakai ren
dezvények kitüntetett célpontjaivá váltak, sőt -  
a linzi városkép turista-képeslapokon rögzített 
elmaradhatatlan kellékei lettek.5

Teljesen más, ellentétes elvekre épülő 
köztérstratégiák helyszíne a történeti 
városközpont. A városközpontok kiemelt 
szerepét Roland Barthes, francia szemiotikus 
máig érvényesen foglalta össze egy 1970-es 
években született írásában: „Noha különböző -  
sőt ellentétes -  sztereotípiák léteznek egy 
városról, ám a felszínen megfigyelhető egy 
privilegizált, hegemóniára törekvő sztereotípia
típus, ami a legszembetűnőbb, vagy amit a 
többség hangoztat. Ennek helye mindig a város 
központja, a központ, mint az igazság helye, 
ahol »az igazsággal találkozhatunk, s a realitás 
is nagyobb tömegben van jelen«”.6

Linz hatalmas, egykor piactérként szolgáló, 
barokk főtere hasonló problémákkal küzd, mint 
világszerte a középnagyságú városok történeti
leg kialakult, majd a különböző felújítások 
során muzeális jelleget öltő központi területei.
A városközpontok szerepe ugyanis az elmúlt 
évtizedben jelentősen megváltozott: míg koráb
ban elsősorban a városban élők összetartozá
sát, illetőleg magát a várost megjelenítő szín
terek voltak, mára szinte kizárólag a turizmus 
és a fogyasztás helyszíneivé alakultak át; a 
korábbi élénk, sokféle városi életnek csupán 
sablonos, hamar unalmassá váló szimulációit 
hozva létre. Ehhez az általános problémához 
Linzben még egy helyi adottság is társult, 
a linzi városközpont ugyanis magában foglalja 
a nemzetiszocialista múlt építészeti emlékeit. 
Ismert, hogy Linz mint Hitler gyermekkorának
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Linz hatalmas, egykor piactérként szolgáló, 
barokk főtere

színtere, kivívta azt a kétes elismerést, hogy 
bekerülhetett a Führer öt kedvenc városa közé. 
Ennek megfelelően a Berlint is teljesen átszabni 
kívánó birodalmi főépítész, Albert Speer 
jóváhagyó támogatásával monumentális, ám 
torzóban maradt tervek készültek a belváros 
átépítésére. A Roderich Fick által jegyzett, 
s jelenleg az egyetem művészeti karának helyet 
adó hídfőépület azonban elkészült, s uralja 
a tér Dunára néző részét.

Linzben ez a kettős, a városi identitások 
újragondolásával is összefüggő probléma -  
a közterek jelentésvesztésének megakadályo
zása, illetőleg a (sokszor kínos) történelmi 
közelmúlt nyomainak felfejtése -  a 2009-es 
programok egyik kiemelt pontja lett. Több pro
jekt is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan 
lehet újra olvashatóvá tenni a várost, milyen 
kulturális technikák segítségével lehet „rávenni” 
az elnémult/elnémított épületeket, tereket arra, 
hogy elmondják saját múltjuk és jelenük 
történeteit, s hogyan lehet a városlakók, és 
a városba látogatók számára felkínálni ezen 
történetek megismerését. Teljesen más léptékű 
beavatkozások történnek itt a város-szövetben, 
hiszen nem új épületek létesítéséről, közterek 
átépítéséről van szó, sokkal inkább a fizikai
földrajzi helyekhez-helyszínekhez kapcsolódó 
szövegekre, egykori és kortárs jelentésekre, 
illetőleg ezek értelmezésére helyeződik a 
hangsúly. A linzi kulturális fővárosi év talán 
legfontosabb és legizgalmasabb projektjei pon
tosan e finom hangolású köztér-átértelmezések
hez kapcsolódnak: a berlini Hito Steyerl média
művész által megvalósított projekt példaértékű 
a tekintetben, miképpen lehet egy épület 
(konkrétan a Fick-féle hídfő) építéstörténetét 
felhasználni arra, hogy egy letűnt, elfelejtett tár
sadalomtörténeti korszak, a 40-es évek der
mesztő világa újra bekerüljön a városi 
emlékezetbe. Az építkezés kortörténeteit 
elmesélő szövegek, a falakon elhelyezett külön
böző térképek, feliratok, a kiállítótárlókban 
bemutatott, múzeumi látványosságá változtatott 
faldarabok éppúgy megszólítják a látványossá
got vadászó turistákat, mint a teret korábban 
rutinszerűen használó városlakókat is.1 2 3 4 5 6 7

A művészettörténész-kurátor Dagmar Höss, 
a kultúrakutató Mónika Sommer és a történész 
Heidemarie Uhl közös munkája az In situ elne

vezésű temporális kiállítás ugyancsak a „városi 
emlékezethelyek" tematikájára épít. Az akció
sorozat az 1938 és 1945 közötti náci terror 
65 linzi stációját idézi fel -  hasonlóan a Gunter 
Demnig kölni művész, Stolpersteine („Botló- 
kövek”)8 most már országhatárokon átnyúló, 
s egészen Pécsig elérő kezdeményezéséhez -  
közvetlenül az utca kövezetére írva. A városbeli 
séták során a legkülönfélébb településrészeken 
találkozhatunk ezekkel az aszfaltra fújt, graffiti- 
szerű, SMS-rövidségű német és angol nyelvű 
szövegekkel, amelyek helyspecifikusan 
felidéznek egykori életeket, tragikus 
történéseket, egy erőszakrendszer irracionális 
logikáját, s eközben -  az emlékezet 
működéshez hasonlóan -  lassan fakuló 
nyomokat hagynak a városi térben.

Egy hasonló kiindulópontot választ a 
művészeti igazgató, Martin Heller, illetőleg két 
munkatársa, a belsőépítész Christine Weisser és 
Júlia Stoff által jegyzett Történetek Háza projekt 
is. A város központjában, a Pfarrplatzon talál
ható, szépen felújított, de évek óta üresen álló 
kétszintes ház egy kísérlet színterévé válik.
A belső terekben berendezett alkalmi kiállítás 
termeiben a városlakók, a művészek, s az alkal
mi kiállítás-látogatók megtekinthetik, s elolvas
hatják, milyen, a lakók mindennapi életéhez 
szorosan kapcsolódó történeteket hordoznak a 
lakóház különböző helyiségei. És a szobákban, 
a még üres vagy félig telt terekben bolyongva 
alkalom kínálkozik arra is, hogy a látogató saját 
történeteivel szőhesse tovább ezt a láthatatlan, 
finom szöveg-szövetet.

A harmadik, jellegzetes köztér-átalakítás 
még áttételesebb, még kevésbé ragadható meg 
közvetlenül, a konkrét fizikai tér szintjén. Ez 
a kezdeményezés a közterek vonatkozásában 
nem az olvashatóságra, hanem a városi élet 
minőségét meghatározó érzéki ingerekre, főleg 
a városi mindennapok akusztikájára helyezi 
a hangsúlyt. A kiindulópont ebben az esetben 
is egy Linzben régóta jelenlévő tradíció, amely 
elsősorban a zenére épül, s szorosan 
összekapcsolja a közterek használatával. Ez 
a hagyomány ugyancsak 30 éve, 1979 szeptem
berében kezdődött, amikor az I. Ars Electronica 
megnyitásakor a város szülöttének, Anton 
Brucknernek egyik szimfóniája szólalt meg 
a város központi területein elhelyezett 
hangszóróból. Ez az évről évre megismétlődő, 
Klangwolke-nek („hangfelhőnek”) nevezett 
zenei fesztivál mind kiterjedtebbé vált (mára

már külön gyermekszekció is működik), az élő 
zene pedig egyre nagyobb decibelekből álló 
felhőt hoz létre a város felett.

A köztér és a zene közötti szerves kapcsola
tot, illetőleg a városbeli élet akusztikai dimen
ziója iránti érdeklődést használja ki a Hörstadt 
Linz-projekt, amely úgyszintén végigvonul az 
egész évadon. A többféle -  képzőművészeti, 
tudományos, várospolitikai -  aktivitást is magá
ba foglaló programok arra törekednek, hogy 
a városlakókat és a városba látogatókat 
érzékennyé tegyék a mindennapi élet e fontos, 
ugyanakkor legtöbbször mégis meglehetősen 
rejtve maradt területe iránt.

Az egyik legélesebben felvetődő kérdés, 
hogy miképpen lehet védekezni a modern 
városi életre jellemző lárma, a hangkavalkádok, 
a kényszerűen elszenvedett mindennapi 
zajszennyezéssel szemben. Erre a problémára 
elsősorban különböző akciók hívják fel a figyel
met -  így az amerikai lármaellenes Internatio
nal Nőise Awareness Day német változatának 
megszervezése, illetőleg csatlakozás a skót 
művész, popzenész Bili Drummond által -  
többek között a zeneszerző Jonh Cage inspirá
ciójára -  életre hívott No Music Doy-hez. Ebben 
a témakörben mozognak a Linz egyik régi mozi
épületében, a Ruhepool Centralkinobán naponta 
vetített filmek, illetőleg megtartott előadások, 
amelyek fő témáiként az érzékelés, a hallás 
átélhetősége szolgál.

Ezzel párhuzamosan a várospolitika 
területén („policy”) is jelentős aktivitások indul
tak el: a közelmúltban helyi politikusok és 
civilek közösen kezdeményezték egy önszabá
lyozó előírás-gyűjtemény (az ún. „linzi charta”) 
létrehozását, amely rögzíti a közterek kívánatos 
akusztikai szerkezetét, a használat főbb 
szabályait. A dokumentumhoz természetesen 
szabadon csatlakozhatnak a problémát 
fontosnak tartó városok.

Az egyik sétálóutcán, a szépen felújított 
házak között kóborolva, a turista-rengetegen 
utat törve, a kövezeten egy magyar feliraton 
akad meg a szem: „Üdvözöljük.” Némi után
járással kiderült, hogy az utca lakói is a maguk 
módján hozzá akartak járulni a kulturális 
fővárosi év sikeréhez. Ezért a házaik előtti 
köztéren a városban jelenlévő nyelvek mind
egyikén köszöntik a feléjük tévedt idegent.
Saját elhatározásból és pénzből. Csak mert ez 
így szokás... ■

1 Az előkészítő munka során megfogalmazódó terveket 
részletesen bemutatja Somlyódy Nóra írása (8-9. oldal).

2 Az egyik fő animátor, Peter Artl szociológus az előkészítő 
évek feladatairól ezt írta: „Az olyan városok, mint Linz 
vagy Graz, noha jelentős mennyiségű művészeti terméket 
állítanak elő, de szinte teljességgel hiányzik belőlük min
denféle kritikai diskurzus. Persze, mindenki ismer min
denkit, ami nem teszi könnyűvé a dolgot. Nem szoktuk 
meg a kritikát, s nem is tanultuk meg, hogyan kell bánni 
vele. (Arit, Peter -  Judith Laister (hg.): S.U.P. Beitrage zu 
Aktionén im öffentlichen Raum. Graz, 2005.

3 Arit, Peter: Aktuelle Kunst in Graz. Wien, 2003.
4 Ebbe az elképzelés-rendszerbe helyezhető el a linzi 

újrapozicionálás célja: az tudniillik, hogy 2015 körül 
a legérdekesebb osztrák várossá szeretnének válni.

5 A nagy léptékű térátalakítások másik helyszíne a 
főpályaudvar környéke -  először az osztrák vasút 
Bahnhofsoffensive programja keretében az állomás újult 
meg, aztán a város európai uniós hitelekből rendezte
a környéket. 2007-ben pedig elkészült a különböző 
oktatási, közművelődési célokat szolgáló helyi 
tudásközpont, a Wissensturm.

6 Roland Barthes: Szemiológia és városkutatás. In: 2000. 
200j/május.

7 A projektet részleten ismerteti György Péter: Múzeum
kritika. Linz, Nádas Péter, Hito Steyerl In. Élet és iro
dalom. Lili. évfolyam 13. szám, 2009. március 27.

8 A projektet, részletesen bemutatja a művész által jegyzett 
honlap, http://www.stolpersteine.com/start.html
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Gazdaság -  kultúra -  természet
Interjú Martin Hellerrel, a Linz09 EKF művészeti igazgatójával

A linzi EKF-központtal történt előzetes e-mail egyeztetés nyomán május 2-án (szombaton) délelőtt n-kor fogadta az Echo szerkesztőségének képviselőit 
a linzi intendáns a főtéren lévő információs irodában. Míg az igazgatóra vártunk, belefeledkeztünk a temérdek kiadvány lapozgatásába, a hétvégi prog
ramok tanulmányozásába, az ajándéktárgyak nézegetésébe, no és a főtéren meg az infópontban pezsgő forgalom látványába. Heller úr az emeleti sajtó
irodába kalauzolt bennünket Ott beszélgettünk.

PMP: Mikor és mi módon kapcsolódott 
be Linz EKF projektjébe?

Heller: Ezt egészen pontosan meg 
tudom mondani, 2005 tavaszán kerestek meg 
Linzből. Akkor már túl voltam Bréma EKF- 
pályázatán, amelyet a 2010-es németországi 
EKF-címre készítettünk, de sajnos nem mi 
nyertünk, hanem a Ruhr-vidék. Miután Linzből 
megkerestek, júniusban megkötöttük a 
szerződést, és 2005 szeptemberében 
megkezdtem a munkát mint művészeti igazgató. 
Addigra a pályázati anyag már elkészült és 
benyújtásra került. Amikor ide érkeztem, először 
meg kellett ismerkednem a várossal és maga
mat is meg kellett ismertetnem. Ebben az 
időszakban a pályázati anyag bizonyos elemein 
is változtattunk, az alapvető célokon, a város 
önértelmezésének sarokkövein, a projekt és 
a programok megvalósításának legfőbb kritériu
main. 2005 őszén kezdtem meg a teljes team 
és apparátus kialakítását, felépítését is. Az EKF 
cím elnyerésekor érkeztem ide, és azóta töltöm 
be a művészeti igazgatói posztot, ami az EKF 
történetében meglehetősen ritka... Ugyan még 
nem ért véget Linz 2009-es EKF éve, de a 
helyzetem -  a stabilitás tekintetben -  eléggé 
kivételes.

— Került az elmúlt négy év során 
olyan helyzetbe, hogy felvetődött a leváltásá
nak a lehetősége?

— Úgy érti, hogy a politikusok el akar
tak-e mozdítani?

— Igen.
— Nem, nem volt ilyen helyzet (nevet). 

Persze minden ilyen nagyszabású projekt 
esetében vannak mendemondák, viták, 
veszekedések -  amelyek vele járnak az ilyen 
vállalkozásokkal - ,  de ezektől eltekintve a 
helyzet mindvégig stabil volt. A politika igazán 
akarta ezt a projektet, így is nyilatkoztak, 
ekként is cselekedtek, az ígéreteiket megtartot
ták. Sohasem volt kérdéses, hogy a szükséges 
anyagi források rendelkezésre állnak, és hogy
a pozícióm biztos. Vannak tapasztalataim ilyen 
nagy projektekben, nemcsak Bréma említett 
EKF-pályázatában, hanem a 2002-es svájci Expo 
irányítója is voltam, ami nagyobb projekt volt, 
mint bármelyik EKF program. Az ott szerzett 
tapasztalatok alapján tudtam, hogyan kell 
kezelni a különböző partnereket, és hogyan kell 
biztosítani a projekt stabilitását.

— Miket tart Linz legfontosabb kul
turális jellemzőinek, hogyan mutatná be a 
várost egy ide érkező új látogatónak?

— Erre a legjobban úgy tudok vála
szolni, ha elmondom, hogy milyen képet festett 
magáról Linz akkor, amikor én ideérkeztem.

Martin HELLER
1952-ben született Basel közelében, 1972-től 
76-ig a Baseli Művészeti Iskolában tanult, ahol 
művésztanári diplomát szerzett. A Baseli Egye
temen 1978-85 között művészettörténetet és 
társadalmi antropológiát hallgatott, és 1985-ben 
doktorált. 1978 és 86 között művészetkritikus
ként, tanácsadóként, esszéistaként és önálló ki
állítási kurátorként dolgozott.
1986-tól 99-ig a Zürichi Design Múzeum igazga
tója volt. Ezzel egy időben számos, a fotográfiá
val, dizájnnal, alkalmazott művészettel kapcso
latos zsűrizésben, tanítási programban vett 
részt, ezekről publikált, valamint muzeológus
ként és kurátorként tevékenykedett Svájcban és 
másutt (többek között Hannoverben, Hamburg
ban, Bonnban, Bécsben, Párizsban, Montreal
ban, Chicagóban, New Yorkban).
1999-től 2003-ig a svájci Expo.02 kreatív igaz
gatója volt, melynek keretében több mint negy
ven kiállítást, gazdag zenei, színházi és szóra
koztató programot szervezett.
2003-ban megalapította a Heller Enterprises cé
get, és jelenleg független kiállítási kurátorként, 
íróként és kulturális vállalkozóként dolgozik szá
mos projektben, Svájcban, Németországban és 
Ausztriában. 2003-ban kinevezték Bréma 
EKF2010-es pályázatának kreatív igazgatójává, 
2005 óta pedig a Linz EKF2009 projekt művé
szeti igazgatója.

Forrás: www.hellerenter.ch

A leggyakrabban hallott mondat, amelyet az itt 
élőktől, a polgármestertől, másoktól hallottam 
az volt, hogy Linz ipari városból kulturális 
várossá vált. De ez szerintem nem igaz. És az 
a szerencse, hogy nem igaz. Méghozzá kétféle 
értelemben sem az. Először is, ez ma is egy 
ipari város. És az volt a régi értelemben is: 
csúnya, piszkos, bűzös, mindazokkal az 
összetevőkkel, amelyek 25 éve egy acélipari 
várost jellemeztek. Ma ez egy prosperáló város, 
szerteágazó gazdasági szektorral, ahol tisztaság 
van, ahol jelentős a kulturális és a vitalizációs 
politika, de Linz jelenleg is ipari város, annak 
jellemzőivel, ám már egy új formában. Tehát 
örüljünk annak, hogy Linz ma is ipari város. 
Mert ebben a helyzetben egészen más a kultúra 
szerepe is. Szerintem azoknak a városoknak, 
amelyek csak kulturális városként határozzák 
meg önmagukat, nincsen választási 
lehetőségük. Azért kulturális városok, mert csak 
azok lehetnek, vagyis számukra ez egy kénysze
rűség. Sok város azért lesz „kulturális város”, 
mert elveszítette a gazdasági jelentőségét, és 
ilyenkor üdvözítő lehetőségként vetődik fel 
a kulturális város arculatának, identitásának a 
megteremtése. De egyetlen város sem maradhat 
fenn kizárólag a kultúrára alapozva (kivéve 
olyan történelmi városokat, mint például 
Firenze). Tehát ipar és kultúra együtt. Ehhez 
a kettőhöz Linzben hozzátettünk egy harmadik 
elemet, amelyet könnyen észrevehet az, aki itt 
jár, ez pedig a természet. így a mi hármas pil
lérünk: gazdaság, kultúra és természet.
Az itteni életvitelt nagyban meghatározza a 
természet közelisége, a tartomány természeti 
adottságai. A város életét befolyásolja a Duna, 
a sok-sok park, a környező erdőségek. Ez a 
hármas összetevő, formula adja a mi EKF pro
jektünk alapját, és ezekre építettük az arculatot 
és a programokat is.
Az arculat kialakításában semmit sem használ
tunk fel a korábbi elemekből (pl. turisztikai 
fényképekből, lógókból stb.), hanem vadonatúj 
képvilágot teremtettünk, amelyben ennek a 
három említett tényezőnek az együvé tartozását 
fejeztük ki. A programot is úgy tekintettük, amit 
ennek városnak, csak erre az alkalomra szőt
tünk össze, számos összetevőből.
Linznek nincs kulturális, polgári elitje. Például 
nincs hagyománya az egyéni adományozásnak, 
szponzorálásnak. Ezért is viszünk ki nagyon sok 
művészeti eseményt, alkotást a közterekre, az 
emberek közé, hogy közvetlenül szólítsuk meg 
őket. A programok kialakítása során is tekin
tetbe vettük Linznek ezeket a sajátosságait.
A kezdetektől harcolnunk kellett a turizmus 
területén dolgozókkal, akiknek meglehetősen 
együgyű elképzelésük volt a kulturális — ►
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fővárosról, akik úgy vélték, hogy az EKF azt 
jelenti, előbb felhúzunk pár új épületet, aztán 
kiválasztunk egy tucat, nagy durranást jelentő 
eseményt, ezeknek korán kitűzzük az időpont
jait, aztán hírverést csapunk, és majd jönnek a 
megtömött buszok. És akkor ez lesz a Kulturális 
Főváros.
Az én felfogásom szerint az EKF teljesen más.
Ez a cím arra szolgál, hogy az adott várost 
érdekessé tegyük, hogy nagyon sok 
kezdeményezést indítsunk útjára (annyit, hogy 
azt mondják rá: ez túl sok), de az alapelv az, 
hogy legyen választási lehetőség. A kultúra azt 
jelenti, hogy van választási lehetőséged, részt 
vehetsz tömegrendezvényeken és szűk körű 
programokban, mindig szélesebb a kínálat, mint 
ahány helyre el lehet menni.
El lehet menni az Ars Electronica Centerbe, vagy 
végig lehet járni a járdákra írott feliratokat 
a város náci múltjáról, vagy lehet választani a 
színházi előadások közül, és így tovább. Magát 
várost kell érdekessé tenni, hogy aki idejön, 
érezze, hogy figyelmesen fogadják, és hogy 
bőséges programkínálatból választhat. A fő 
tényező maga a város, annak látnivalói, 
eseményei.
A jelszavunk a változás, az átalakulás. Ez azon
ban már 25 éve elkezdődött, és az EKF év után 
is folytatódnia kell -  többek között a kultúra 
segítségével. Mondd, hogy Linz, mondd, hogy 
változás! -  ez a jelszavunk. De ettől függet
lenül, a programban csak két pólust jelöltünk 
ki. Az egyik; hogy minden projekt a városi iden
titással foglalkozik: mi ez a város, hogyan 
alakult, hogyan változik, milyen a szellemisége, 
milyen a kapcsolata más városokkal, a tarto
mánnyal. Sok projekt arra épül, hogy 
kérdéseket vessen fel Linz identitásával kapcso
latban. A másik pólus a nemzetköziség: a cél, 
megteremteni a nemzetköziség jelenlétét a 
város mindennapjaiban. Mert a gazdaság 
területén Linz nemzetközi város, másként nem 
lehetne sikeres a globális gazdaságban. A gaz
dasági változások mindig sokkal gyorsabbak, 
mint a kulturálisak és a szellemiek. Ezért ide 
akarjuk hozni a világot, hogy az itt élők

önmagukat Európa részeként lássák, és ne 
féljenek attól, hogy másokkal összemérhető 
helyzetbe kerülnek.

— Terveztek-e az EKF keretében új 
épületeket, kulturális intézményeket?

— A beruházásoknak sajátos 
dinamikája van az EKF városokban. Van az 
épített örökség, ami Pécs esetében is szerepet 
játszott. Az újonnan létesült Ars Electronica 
Center például nem szerepelt a pályázatban, a 
cím elnyerését követően született róla döntés. 
Voltak persze elképzelések épületek 
felújításáról. De új intézmények terve a cím 
elnyerése után fogalmazódott meg. 2012-re 
készül el például az új zenés színház. Mindez 
teljesen helyénvaló. Azt jelzi, hogy az EKF olyan 
dinamizmusokat indít el a városban, amelyek új 
igényekhez és új kulturális szolgáltatásokhoz 
vezetnek.
Mindez összefügg a költségvetési lehetőségek
kel is. A mi EKF keretünk 70 millió euró. 
Emellett kb. 280 millió euró értékben folynak 
infrastrukturális fejlesztések, építkezések, 
felújítások, közterek és közparkok átalakításai 
stb. Abban a három és fél évben, amióta 
Linzben vagyok, nagyon sokat változott a város 
képe, az épületek arculata, a városközpont.

— Hogyan épül fel az EKF menedzs
ment, és hogyan kapcsolódik a helyi hatósá
gokhoz?

— Minden tennivalóról egy független 
társaság dönt, a Linz2009, amelyet a város 
hozott létre tulajdonosként, de a társaságnak 
teljes autonómiát biztosított. A társaság holding 
jellegű (nem formális, hanem tartalmi értelem
ben), képviseltetik benne magukat a város által 
működtetett intézmények. Van egy tanács 
(board), amelyben ott vannak a város, a tar
tomány és az állam képviselői, valamint helybe
liek, akiknek egy részét a politika delegálta, és 
a gazdasági élet is képviselve van (de sajnos 
nem eléggé). Ezek az irányítási keretek. Két 
igazgató van, az egyik az adminisztratív és 
gazdasági ügyekért felelős, a másik vagyok én. 
A szerződésem szinte korlátlan szabadságot 
biztosít számomra. Akár egyedül is dönthetnék 
a teljes programról. Nem tartozom felelősséggel 
sem a boardnak, sem másnak. Konfliktusok 
esetén a pénzügyeken keresztül tudnának rám 
nyomást gyakorolni, de erre nem került sor.
A rendelkezésre álló pénzt el akarjuk költeni, 
és arra, amire terveztük. Egyébként a döntése
imben sokkal gyorsabban haladok, semmint 
a board azt testületként követni lenne képes.
A szerződésem teljes függetlenséget ad a 
művészeti döntésekben, így nagyon könnyű fel
mutatni az eltervezett arculatot, kidolgozni 
a művészeti programot.

— Milyen a városlakók, a fiatalok 
részvétele a projektben. Közreműködői, vagy 
csupán közönsége a rendezvényeknek?

— Ez bonyolult kérdés. Nem tennék 
különbséget a fiatalok és a többi polgár között. 
Számomra a városlakók különféle érdekcsopor
tokat jelentenek. Az EKF projektet a közösség 
projektjeként fogták fel -  mint az minden ilyen 
típusú program esetében történni szokott. 
Magamban mindig olyan típusú eseményekkel 
vetem össze, mint például egy biennále. Fia van

Egy civil kezdeményezés szép példája. 
Közadakozásból az ott lakók felújították az utca 
díszburkolatát, szobrot állítottak és több nyelven 
vésették a padok elé az üdvözlő feliratot:
„Ne azt kérdjed, mit tehet érted a városod, 
kérdjed inkább azt, te mit tehetsz a városodért.” 
Első akció 2006. Herrenstrasse 
Második akció 2009. Istenhozott Európa

Az Ars Electronica Center amfiteátrumszerü lépcsőzete 
programok helyszíne, egyben találkahely is

itt egy biennále, a taxisofőr nem törődik azzal, 
hogy ki vagyok én, mert ez csak egy a többi 
kulturális rendezvény között. De a Kulturális 
Főváros projekt már őt is érdekli, mert sok 
ember beszél róla, napi témává válik. Ez az 
egyik legizgalmasabb eleme minden EKF-nek, 
hogy miként tematizálódik az adott településen. 
Minden, ami EKF, az a városban, a városért, 
a város érdekében történik. Az EKF év a város 
ünnepi évada. Ennek kapcsán nagyon sok 
ötletet kaptunk a városlakóktól, sokkal többet, 
mint amennyit fel tudtunk használni. Rengeteg 
projektterv érkezett, és ezeket én nem is bátorí
tottam, mert sok ezerszer azt kell mondani a 
tervekre, hogy: nem. Amit minden javaslattevő 
arculcsapásként él meg. Számomra a mérce a 
magas művészi színvonal volt. Nem akartunk 
részvevőket csak magáért a részvételért.

— Veszélyes a dilettánsok előtt kitárni
a kaput.

— Igen, és amit produkálnak, az nem 
is érdekes. Az alapelvünk az volt, hogy nem 
ugyanolyan évet akarunk, mint amilyenek
a korábbi, szokásos évek voltak, csak több 
pénzből. Nem erre való az EKF adta esély, 
hanem arra hogy kivételesek legyünk. Itt a poli
tikusok mindig azzal jönnek, hogy kultúrát min
denkinek -  de hát ez a nyolcvanas évek szlo
genje volt. Ma azt kell képviselnünk, hogy 
minőséget, kiváló kultúrát mindenkinek. Nem 
csupán kultúrát. Az én ambícióm, és a kialakult 
konfliktusok egyik oka, hogy nem mehetünk 
egy bizonyos színvonal alá. Mindez nemcsak 
a rendezvényekre vonatkozik.
A szállodák mentalitásával például alapvető 
gond volt. Ideérkezésem után az első három 
hónapot különböző szállodákban töltöttem. 
Zürichből jártam át, ahol élek. A szállodákban 
szerzett tapasztalataim nyomán nyílt konfliktus 
alakult ki a hotelekkel, mert közöltem velük, 
hogy ez a színvonal nem megfelelő egy kul
turális fővárosnak. Ez számomra azzal függ 
össze, hogy milyen képet mutat magáról egy 
város, amely vendégül látja Európát az EKF
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évében, ami legalább olyan fontos, mint a 
programok. Barátságos-e a taxisofőr, beszél-e 
angolul a hotelportás -  ezek gyakran 
meghatározóbb élmények, mint az esti színházi 
előadás. Az ezen a téren vívott harcok ered
ményesek voltak, mert nagyon sok minden 
megváltozott. Kezdetben a város ezeknek a 
kérdéseknek nem tulajdonított jelentőséget, 
de aztán megértették a fontosságát.

— Milyen egyéb konfliktusok alakul
tak ki?

— Az egyik helyi művészek egy cso
portjával jött létre, akik alulreprezentáltnak 
érezték magukat, akik az EKF évben a nagy 
pénzt látták, és nem a kívülről érkező inspirá
ciót. Produkálni akarták magukat. Megmondtuk, 
hogy szó sem lehet róla, amiből persze botrány 
kerekedett. Azt mondták, hogy ők a só a 
kultúra levesében, de én azt a fajta levest meg 
sem szoktam kóstolni... (nevet)
A másik, ma is tartó konfliktus a fenntartható
sággal kapcsolatban alakult ki. Számomra 
fontos, az elindított projektek, kezdeménye
zések közül több az EKF év után is fennmarad
jon. Hogy a távozásom után legyenek, akik 
ezeket átveszik, biztosítsuk számukra a forrá
sokat, és a gazdasági élet szereplői maradjanak 
meg a kultúra támogatójának. Ez a szemlélet 
sokaknak új volt, akik 2009-re mint egy egysze
ri és elmúló időszakra gondoltak.
Idén szeptemberben helyhatósági és tartományi 
választások lesznek, és most nagyon nehéz 
bármelyik politikust is világos állásfoglalásra 
bírni. Mindent elő kell készítenünk, hogy 
a választásokat követően a fenntarthatóság 
kérdései azonnal napirendre kerülhessenek.

— Még csak négy hónap telt el Linz 
EKF évéből, így lehet, hogy a kérdésem korai, 
de van-e már adatuk a látogatók számáról, a 
bevételekről. Milyen az ingyenes és a belépője
gyes programok aránya?

— Erre meglehetősen nehéz válaszol
ni. A turizmus területén érezteti a hatását a 
globális pénzügyi válság. A turisták száma min
den városban csökken. Ha a márciust vesszük, 
ami itt az első turisztikai hónap, akkor a láto
gatószám 12%-kal növekedett ez előző év már
ciusához képest. De hogy ennek a jelentőségét 
jobban érzékeljük, érdemes összevetni Béccsel, 
ahol ugyanez az adat -1 5 % .  Ami azt mutatja,

Az újjáépített főpályaudvar. 
Az EKF lógó aktualizálva megjelenik mindenhol.

hogy Linzben ez a növekedés relatíve még 
magasabb. Linzben egyébként hagyományosan 
az üzleti turizmus a jelentős, a város ipari
gazdasági tevékenysége miatt, de most ezt is 
hátrányosan érinti a válság. Az EKF év minden
esetre jelentős segítséget nyújt a városnak 
abban, hogy ezt az időszakot sikeresen élje túl. 
A jegyeladások körében a múzeumokban 
ugrásszerűen megnőtt az eladott belépők 
száma, így az Ars Electronicában négy hónap 
alatt fogyott el annyi jegy, mint korábban egy 
egész évben, és sok helyütt megduplázódott 
a jegyeladások száma. A kisebb programok 
esetében is -  amelyek számunkra ugyanolyan 
fontosak, mint a nagyok -  jó adataink vannak. 
Nemrég, húsvét után indítottunk egy sorozatot, 
amely októberig tart, a város valamelyik temp
lomában mindennap orgonakoncertet tartunk. 
Ennek az ingyenes programnak az első héten 
7200 látogatója volt, amire nem számítottam. 
Vagy van egy sorozatunk, a Kepler szalon 
(az egyik házban, amelyben Kepler ittlétekor 
lakott), ahol hetente kétszer tudományos 
kérdésekről esik szó, laikus közönségnek, de 
a vitára nyitottan. Itt mindig telt ház van. Vagy 
vannak felolvasóestek, a szokásos formában, 
de sokkal több érdeklődő előtt, mint amit 
feltételeztünk. Ezek a jelei annak, hogy miként 
reagál a város az EKF-re. Nem mindig a nagy

Az Echo Linzben (is).
Martin Hellerés P. Müller Péter.

számok fontosak a nagy intézményekben, 
hanem a kisebbek is a kisebb helyszíneken.
Egy másik tapasztalatunk az Insider („beava
tott”) kártyával kapcsolatos, amely minden 
múzeumba ingyenes belépést biztosít, más 
eseményekre pedig kedvezményes bejutást 
(a színházi előadásokra például egységesen 
9 euróért lehet vele bejutni), és ebből ez idáig 
hétezret adtunk el, amit én az EKF iránti biza
lom jeleként értelmezek.

— Melyek lesznek az év hátralévő 
részének kiemelkedő eseményei?

— Az elvünk az, hogy az év 365 nap
ból áll, és az ide látogatók zöme akkor jön, 
amikor ráér, hétvégén vagy a szabadsága alatt. 
Nagyon ritkán látogat ide valaki egy rendezvény 
miatt. Lesz egy kiállításunk a város fölött,
a háztetőkön, (május 29 -  szeptember 27.), ami 
egy trilógia befejező része (a köztereken és a 
város alatti elmúlt kétévi kiállításokat követve). 
Júliusban nagy szabadtéri színházi fesztivál lesz, 
„Napégette” címmel, parkokban, udvarokban, 
tereken. Szeptemberben (2010. januárig) a 
Lentos múzeumban „Lásd ezt a hangot” címmel 
kép és hang egymásra hatását bemutató multi
médiás kiállítás nyílik. Az Ars Electronicában és 
a főtéren 80+1 címmel zajlik majd (ennyi napon 
át) június közepétől szeptemberig, a földkörüli 
utazást bemutató (Verne regényére utaló) prog
ram, amibe olyan távoli helyszínek is bekap
csolódnak, amelyek hatással lesznek a jövőben 
Linz történetére.

— Mivel foglalkozik majd az EKF év 
letelte után?

— A szerződésem 2010 áprilisáig szól. 
Utána visszamegyek Zürichbe, ahol van egy 
saját irodám néhány munkatárssal, és ahol 
azzal foglalkozom majd, amivel korábban is. 
Kilátásban van egy nagyobb kiállítás Berlinben, 
a németországi városfejlesztésekről, és jelenleg 
is dolgozom egy párizsi kiállításon. Később 
szívesen bekapcsolódnék kulturális fővárosok 
kiállításainak szervezésébe, ilyet Luxemburgban 
már csináltam, „All We Need” címmel.

— Az ECHO 2008/1. számában szere
pel is róla egy kép, a Róbert Garcia luxemburgi 
EKF művészeti igazgatóval készült interjú 
illusztrációjaként. ■
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L in z -a  kegyetlen rímen túl
2010 közeledtével egyre ellenállhatatlanabb a 
csábítás, hogy a pécsi helyzetet, és különösen 
a 2010-re vetített, optimizmusra serkentő vagy 
éppen katasztrófahangulatot keltő jóslatokat 
ki-ki az éppen aktuális kulturális fővárosokról 
keringő ismeretekkel vesse össze. Ugyan kife
jezetten nagy kihívás a pécsitől minden tekin
tetben eltérő feltételek között szervezett kul
turális főváros éveket -  mint amilyen a liver
pooli volt -  közös platformra citálni, vagy 
Pécset a sok szempontból hasonló várossal, 
Graz-cal összevetni, anélkül, hogy a léptékek 
és az arányok elvesznének. Mégis kár lenne 
kihagyni a lehetőséget, és nem megvizsgálni, 
hogy egy-egy város hogyan készítette elő az 
EKF-évet és milyen váratlan kérdésekkel szem
besült közben. Linzről például azt nem lehet 
állítani, hogy ne készült volna hosszú ideje és 
világos üzenettel erre a szerepre, de azt sem, 
hogy ne lett volna teljes az összhang a szerep
lők között -  legyen szó akár Linz és Felső- 
Ausztria egyébként rivális politikai pártokhoz 
tartozó döntéshozóiról, akár a politikusokról 
és a helyi művészértelmiség csoportjairól. 
Konfliktusok természetesen voltak és vannak, 
de másutt jelentkeznek (ehhez Id. az inten
dánssal, Martin Hellerrel készült interjút is).

A politikai stabilitás magától értetődően 
nem elegendő, de szükséges feltétele általában 
már annak is, hogy az EKF-ben ne pusztán egy 
tizenkét hónapos „tűzijáték” lehetőségét és 
annak városmarketing-előnyeit ismerjék fel, 
hanem egy eszközt, amely a város távlatos 
fejlődési terveivel összhangban hosszabb távon 
meghatározó szerepű lehet. A politikai stabilitás 
Linzben már csak abból az okból is adott volt, 
hogy hagyományosan szociáldemokrata városról 
van szó, amit időtlen idők óta (1988) ugyanaz 
a polgármester, Franz Dobusch vezet. Hogy a 
tartományi szavazást szintúgy hagyományosan 
a népiek (ÖVP) nyerik, nem akadálya a közös 
politikai akaratnyilvánításnak, habár a pécsihez 
hasonló konfliktusok lehetősége -  mint hogy 
bizonyos linzi kulturális intézményeket a tar
tomány tart fenn -  Linzben is adottság. A több 
évtizedes politikai bölcsességnek köszönhető 
például az, hogy az ÖVP színeiben politizáló 
Erich Watzl alpolgármester, s ekként az EKF 
politikai felelőse lehetett.

A politikai egyensúlytól és együttműködési 
készségtől nem választható el az a teljesítmény, 
amit a linziek természetes önérzettel emleget
nek: hogy ennek a városnak sikerült megsza
badulnia az iparváros stigmájától, pedig a két 
osztrák kulturális fellegvár, Bécs és Salzburg 
között kulturális teljesítményekkel kitűnni akár 
reménytelen vállalkozásnak is tűnhetett volna

Ars Electronica Center, amely már hajó alakú formájánál 
fogva is szervesen kapcsolódik a folyóhoz

(mint a közkeletű mondás tartja: „Linz az a 
város, ahol nem térnek le az autópályáról”). 
Másfelől nyilvánvaló, hogy ez a stigma nemcsak 
a város urbanisztikai és társadalmi szerkezetét 
meghatározó acéliparral kapcsolódott össze, 
hanem az azt erőszakosan felfuttató náci gaz
daságpolitikával és nem kevésbé Hitler Linz-cel 
kapcsolatos személyes városépítési és kulturális 
ambícióival. Ez a traumatikus múlt máig 
meghatározó a városképben, még ha a 
belvárost érintő megalomán -  mellesleg a pesti 
Duna-parti látvány által inspirált -  tervekből 
csak a Nibelung-híd és annak két hídfőépülete 
valósult is meg, mégis kellően szimbolikus 
helyen, a főteret az Ars Electronica épületével 
összekapcsoló tengelyen. Hasonlóképpen jelen
való Hitler dédelgetett tervének, a rablott 
művekből gyarapítóit művészeti gyűjtemény, 
a Führermuseum emléke, egyebek közt azért, 
mert az eltelt több mint fél évszázad dacára 
a művek jelentős része még nem került vissza 
a jogos tulajdonosaikhoz.

A város arculatának újraformálása a hetve
nes évek óta Linz programja. Nincs olyan, a 
város történetével vagy a LinzC>9-cel foglalkozó 
dokumentum, amely ne abból a narratívából 
építkezne, hogy Linz hogyan vált „iparvárosból 
kulturális várossá”, és amely kihagyná, hogyan 
épültek sorjában az új linzi kulturális létesít
mények és jöttek létre a mára intézményesült 
kulturális rendezvények. 1974-ben egy koncert
központtal, a Bruckner-házzal és a Brucknerről 
elnevezett fesztivállal kezdődött ez a folyamat, 
amit öt évvel később követett az Ars 
Electronica fesztivál és a Klangwolke (azaz 
hangfelhő -  a legutóbb már 250 ezer wattal 
kihangosított szabadtéri zenei és vizuális attrak
ció). Az Ars Electronicánál az elbeszélések 
elidőznek egy pillanatra, és nem mulasztják el 
nyomatékosan hangsúlyozni, mennyire bátor 
tett volt egy olyan időben az információs tech
nológia és az új médiumok felé nyitni, amikor 
még az sem volt köztudott, mi is az a 
számítógép. 1989-ben megépült az Offenes 
Kulturhaus (Nyitott Kultúrház) és a Főnix 
Színház, 1994-ben a Design Center épülete. 
2003-ban megnyitották a Lentos Művészeti

Múzeumot, egy évvel azelőtt, hogy Linz benyúj
totta volna a pályázatát az EKF-címre.

Az impozáns listát bővíti az az esemény is, 
ahonnan a kulturális főváros projekt ötlete 
ered. 1998-ban Linzben tartották az Európa 
Kulturális Hónapja rendezvényt -  ez afféle 
kistestvére a kulturális fővárosnak - ,  amelyen 
nemcsak azt jelentették be, hogy Linz valamikor 
a kétezres években kulturális főváros kíván 
lenni, hanem egyúttal az erre a hónapra 
kimunkált helyi együttműködéseket is a későbbi 
EKF mintájaként aposztrofálták. A hónap prog
ramjait a város kulturális hivatala (amit utóbb 
a kevésbé bürokrácia-ízű Linz Kultur-ra 
kereszteltek át) szervezte, és mindenekelőtt 
a Freie Szene (független szcéna) gyűjtőnévvel 
illetett helyi alternatív művészeti kezdeménye
zések, csoportok ötleteiből valósította meg.
A továbbiakban hangsúlyosan velük 
együttműködve -  és Linz kulturális életének 
többi meghatározó szereplőjével közösen -  
formálódott a város kulturális fejlesztési terve 
egészen az EKF-pályázat kidolgozásáig.
A 2000-ben elfogadott dokumentum klasszikus 
szociáldemokrata értékeket tükrözött: 
a művészek számára anyagi és szellemi 
autonómiát, a linzieknek egyforma hozzáférést 
(kultúrát mindenkinek!) célzott meg. Ezen belül 
különleges hangsúlyt kaptak az új technoló
giákra és médiumokra épülő oktatási és 
művészeti ágak, a köztéri művészet támo
gatása, valamint a kulturális infrastruktúra 
megújításának igénye, ami alatt mindenekelőtt 
egy új (je le n le g  2013-ra kitűzött) opera 
megépítését értették. Ugyan az általános 
lelkesedést, amit a dokumentum ígéretei kivál
tottak, az országos politikai változások 
aláásták, mert a következő években a vártnál 
jóval kevesebb pénz jutott kultúrára, de ez a 
célkitűzéseken nem változtatott. Amikor 2004- 
ben frissítették a fejlesztési stratégiát, kipipál
hatták a Lentost, és addigra elkészültek a 
pályaudvar mellé tervezett, 2009-ben átadott 
főiskola és könyvtár (Wissensturm -  
Tudástorony) tervei is. Néhány olyan rendszer- 
szintű intézkedést is hoztak, amely a kulturális 
szegmens kiemelt támogatásán túlmutatva a
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kulturális városfejlesztés adminisztratív feltétele, 
mint például az, hogy a város építési tervének 
módosításait a kulturális ügyosztályon is 
keresztülfuttatják.

Mire elérkezett kulturális főváros pályázatok 
benyújtási határideje, addigra Linz pályázóként 
magára maradt az osztrák városok között. 
Ausztriában magától értetődő volt, hogy a 
főváros nem száll be egy olyan versenybe, 
amelyet a középvárosoknak hirdettek meg; Graz 
már volt kulturális főváros (időközben változott 
az EKF-ek sorrendjét meghatározó brüsszeli 
dokumentum, így kerülhetett sorra rövid időn 
belül két osztrák város is). Salzburg inkább 
a 2012-es olimpiai játékokért lobbizott, a többi 
reménybeli indulónál mind a helyi politikai kon
szenzus, mind a felkészültség hiányzott a 
pályázat elkészítéséhez. A linziek pályázata a 
2000-es fejlesztési dokumentumra épült, tehát 
az ismert narratívára és a kilencvenes évek 
végén megfogalmazott prioritásokra fűzte fel 
a mondandóját. Ezzel a város nem kevesebbet, 
de többet sem állított magáról annál, mint hogy 
„Linzben minden rendben” (ami aligha kifogá
solható, nem véletlenül emlegetik Linzet 
Dobusch polgármester szociális minta
városaként).

A cím birtokában aztán megszületett az 
a döntés is, hogy intendánst nem a városi 
értelmiség köreiből választanak, hanem 
nemzetközi pályázaton keresik a megfelelő 
személyt, felvállalva azt a rizikót, hogy egy 
külső szem eltérően fogja érzékelni a várost.
Ez be is igazolódott: Martin Heller személyében 
egy önálló vízióval rendelkező, nagy rendezvé
nyeken edzett -  a 2010-es brémai pályázatban 
való közreműködése révén EKF-ben is tapasztalt 
- ,  és különösen állhatatos emberre leltek, aki 
számára a linzi pályázat nem volt több megsár
gult papírnál. Az üzeneteit porosnak találta: az 
„iparvárosból kulturális város” egy lezárt 
korszak szlogenje, amely nemcsak hogy tovább 
éltette az iparral kapcsolatos negatív asszociá
ciókat, hanem alá is becsülte a teljesítményeit.
A linzi ipar ugyanis régen kinőtte már a bűzös
mocskos korszakát, és az Ars Electronica 
tudástőkéjére, hírére is építő Szilikon-völggyé 
varázsolta Linzet és környékét. A „kultúrát min
denkinek” szólammal pedig a város hosszú 
ideje egy alacsony elváráshorizontot rögzített 
a kultúrával és a kultúrafogyasztókkal szemben, 
aminek következtében a kulturális kínálat 
messze elmaradt az ipar szofisztikáltsága 
mögött.

A Linz09 három év alatt kidolgozott prioritá
sai megemelték a mércét, még ha az olyan, 
Martin Hellertől származó új szlogenek, mint 
az „ipar-kultúra-természet triásza” vagy 
„a legérdekesebb osztrák város” ezt nem is 
feltétlenül tükrözik. Heller egy új kultúrafogyasz
tói réteg illetve egy új, piac által vezérelt támo
gatási kultúra kialakulásában bízik. „A legfőbb 
garanciát az elégedetlen emberek jelentik, akik 
többé nem egyeznek ki azzal, amit a »kultúra 
mindenkinek« jegyében felszolgálnak nekik.
Ez az egyetlen, amit tizenkét hónap alatt meg
próbálhatunk, minden egyéb ajándék. A poli
tikusok nem garantálják, hogy ez 2009 után is 
így marad, ezért egyedül a közönségben

bízhatunk” -  válaszolta márciusban arra 
a kérdésre, hogy vajon mi marad azokból az 
ambíciókból, amelyeket a Linz09 program mutat 
fel. Hiszen a Linz09 szervezői illetve a 
városvezetés és a Freie Szene elképzelései a 
készülődés előrehaladtával érzékelhetően külön 
pályákra kerültek, és 2010. január elsejétől 
semmi sem biztosítja a volt intendáns 
elképzeléseinek kontinuitását. Heller elképzelé
seit már a legelején sokan fanyalogva fogadták, 
de a konfliktusok csak a szervezés finisében 
bontakoztak ki. A Freie Szene-hez tartozó 
művészek és érdekképviseletek javaslatai ugyan
is a tavalyi programzsűrizéseken rendre alul
maradtak azokkal az ötletekkel szemben, ame
lyeket Heller és helyettese, Ulrich Fuchs szín
vonalasnak talált. A helyi alternatív szcéna mel
lőzésével a linzi művészek zöme kimaradt a 
programból, ami, annak ismeretében, hogy az 
EKF-pályázat eredetileg az ő főszereplésükre 
épült, érthető módon óriási frusztrációt okozott. 
(A meg nem valósult projektleírásokat 
egyébként ötletesen LinzOnein címmel pub
likálták az év elején egy kötetben.) De velük 
együtt kimaradtak a Linz lakosságát egyre 
növekvő arányban alkotó migráns csoportok is, 
akikkel Ausztria ugyan alapvetően befogadó -  
hogy Linz lakosságának 12% -a  nem született 
osztrák, az az országos átlagnak felel meg - ,  
azonban kemény feltételeket támaszt az integ
rációjukkal szemben. Azok a kísérletek, amelyek 
a migráns csoportok képviselőinek bevonására 
irányult, vagy amelyek őket érintették volna 
a félreesőbb városrészekbe tervezett prog
ramokkal, legfeljebb részeredményeket hoztak.

A 2009-es linzi program ezzel szemben 
sűrűn adagolja a nemzetközi kortárs művészetet 
a város kiállítótereiben és közterein, amellyel 
egyfelől folyamatosan tematizálja a város náci 
emlékezetét, másfelől a legváltozatosabb 
eszközökkel ejti módját annak, hogy újra és 
újra Linz identitásának átgondolására sarkalljon. 
Az egyik legfigyelemreméltóbb projekt a hitleri 
tervek alapján épült egyik hídfőépület hom
lokzatán és kirakatsorában látható installáció 
(Hito Steyerl német médiaművész munkája), 
amely az épület múltját és a hozzá kötődő 
sorsokat kutatja. A homlokzatról levert vakolat 
helye (hiánya) absztrakt mintázatot formál, 
amely az elüldözött lakók és az építkezésen 
dolgozó munkások későbbi, kényszermunka- 
és haláltáborokba, a túlélést jelentő idegen 
városokba vezető útvonalait rögzíti -  egy meg
kerülhetetlen jel a város főterén, ott, ahol Hitler 
az Anschlusst bejelentette. A város identitásá
nak átgondolására a tavalyi felvezető prog
ramok között szervezték meg a Linz Texas kiál

Hito Steyerl német médiaművész munkája:
A homlokzatról levert vakolat helye (hiánya) absztrakt 
mintázatot formál, amely az elüldözött lakók és 
az építkezésen dolgozó munkások késűbbi, kényszer- 
munka- és haláltáborokba, a túlélést jelentő idegen 
városokba vezető útvonalait rögzíti

lítást, amely a Wim Wenders Párizs Texas című 
filmje által inspirált kísérlet volt arra, hogy 
kilazítsa a várost az ismert fejlődéstörténethez 
kapcsolódó megdermedt képzetek fogságából, 
és különféle közös urbanisztikai sajátságok 
alapján más városokkal asszociációs kapcsola
tokat teremtsen. A kiállításhoz készült kataló
gusban’ közölték azokat a vitaindító cikkeket is, 
amelyek a Linz jövőjével kapcsolatos víziókról 
szóló beszélgetésekhez adtak muníciót. Ezek 
sokszor kézenfekvő, de olyan, korábban figyel
men kívül hagyott szempontokat is beemeltek, 
mint amilyen a város megállíthatatlannak tűnő 
terjeszkedése (urban sprawl) tematikus parkok, 
gigantikus bevásárlóközpontok, és szigetszerű 
kertvárosi elitlakónegyedek formájában -  ame
lyek elhomályosítják mind az iparról, mind a 
kultúráról, mind a természetről alkotott fogal
mak jelentését. A Linz Texasboz hasonló meg
fontolásból, de szigorúan kvantitatív módsze
rekkel készült Peter Arit -  önmeghatározása 
szerint a szerző „a nyilvános térben alkalmazott 
szociológiával” foglalkozik -  kötete, a Linz 
Atlas,1 2 amely a városi élet minőségét 
meghatározó tényezőket vetette össze más 
európai városokéval, és bukkant váratlan 
hasonlóságokra és különbözőségekre, és ezzel 
egy egészen új összefüggésrendszerbe helyezte 
Linzet.

Hogy egy új összefüggésrendszer valóban 
tapinthatóvá is válik-e vagy csak a képzelet 
teremti meg -  ez jószerivel minden kulturális 
főváros kérdése a rákövetkező január elsején. 
Biztosan évekig izgalmas kérdés lesz, hogy mit 
hagy majd hátra és mi lesz a hozadéka a linzi 
kulturális főváros évnek -  de az valószínű, hogy 
a jövőben már nem cseng olyan frissen a ke
gyetlen Stefan Zweig-i rím: „Linz -  Provinz”. ■

1 Angelika Fitz, Martin Heller (szerk.): Linz Texas. Eine 
Stadt mit Beziehungen. Springer Verlag, 2008.

2 Peter Arit, Dimitri Broquard, lonas Voegeli (szerk.): Linz 
Atlas. Zűr Lebensqualitat Hier und Anderswo. Springer 
Verlag, 2008.
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Linzene 09
Szabad a vásár, igazán (kultur)demokratikus a 
választék Linzben. Ezért talán nem érdektelen, 
hogy a szakmai szem és fül meg a turistaélmé
nyek együtthatójából mi kerekedett ki a szűk 
hétvége tapasztalataiból. Az idei év mintegy 800 
zenei programjából nyilván csak néhány kieme
lésére volt mód.

A Duna déli partján álló, legyező alakú, 
impozáns, csupa üveg Brucknerhaus koncert
központ (Heikki Siren finn építész tervezte, 
1974-ben Herbert Von Karajan vezényletével 
nyitották meg) termei évtizedek óta komoly 
klasszikus, kortárs zenei és jazzprogramokkal 
szolgálnak (a gyerekekre is gondolnak: 
ottjártunkkor a számukra adaptált Mozart 
Varázsfuvola-változat vasárnap délelőtti 
előadására már minden jegy elkelt). A háznév
adó Anton Bruckner (1824-1896) zeneszerző, 
az új romantika jeles osztrák képviselője, 
1856-1868 között a régi dóm karnagyaként 
működött, s a Linzhez közeli St. Flórian 
kolostorban van a nyughelye. „Te Deum”-át 
októberben ezer énekes és zenész adja majd 
elő Ausztria legméretesebb neogót kated- 
rálisában, a linzi Mariendomban (új dóm), 
ahová húszezres közönséget várnak.

A Brucknerhaus 2009-es valóban impozáns 
kínálatából a június legkiemelkedőbb programja 
(számomra) egy igazi világsztár, Marianne 
Faithfull osztrák-magyar származású angol 
énekes-színésznő fellépése. A rocktörténelem 
egyik legnagyobb női egyéniségének tartják, 
aki 17 évesen, 1964-ben futott be egy Rolling 
Stones dallal. Aztán évekig Mick iagger barát
nőiéként szerzett súlyos tapasztalatokat a 
szvinging London sztárvilágáról, amire majdnem 
rá is ment az élete. Énekesi másodvirágzását 
1979-től számítják, ekkor sikerült a „pokolból” 
visszatérnie. Érett, rekedtes mély hangja azóta 
is a védjegye, mint nemrégiben megjelent új, 
Easy Come Easy Go című albumán is hallható. 
Pályafutása alatt Csehov-színésznőként, 
valamint zenés darabokban is feltűnt, 
de filmekben is gyakran szerepelt: pl. a Made

A Brucknerhaus koncertterem

in USA-ban Jean-Luc Godard-ral, a Lány a 
motoron-ban Alán Delonnal dolgozott, a Sofia 
Coppola rendezte Maria Antoinette-ben Mária 
Teréziát, az Irina Palm-ban a főszerepet alakí
totta. Bertolt Brecht-Kurt Weill műveit is elő
szeretettel tűzte műsorára, pl. A hét főbűnt 
már a nyolcvanas évek végén Amerikában is 
többször előadta, majd 1997-ben a bécsi 
rádiózenekarral lemezre is rögzítette. Június 
5-én pedig a Dennis Russell Davies vezényelte 
Bruckner Orchester Linz-cel is ezzel szerepelt.

Linz idén tényleg fesztiválváros, felsorolni is 
lehetetlen a választékot. Két, közel hasonló 
című és tematikájú rendezvény, a Festival 4020, 
Mehr als Musik: Song (május 6-9.), és a Festival 
4020, Mehr als Musik: Gott (november 5-9.) 
azonban kiemelkedik a kínálatból. A Bruckner- 
hausban és egyéb helyszíneken nemcsak 
szakrális zenére számíthat a közönség, hanem 
a Kelet és Nyugat, illetve a középkori és a 
modern világ kibékítésére. A nemzetközi 
előadógárdára épülő programokban reneszánsz 
művek, romantikus Schubert dalok, népdalok, 
szabad énekimprovizációk éppúgy helyet kap
tak, mint a líra és irodalom, a hangköltészet,

a nyelvi lelemények és a felső-ausztriai dialek
tus bemutatása.

A fiatalok is elözönlötték május 21-24. 
között a város főterét és az Intersport Arénát: 
26 országból érkezett közel 8000 résztvevő 
a 10. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválra.

Szeptember 12-től október 5-ig tart majd 
a Brucknerfest 09, mely a nagy klasszikusok 
megújítását tűzte célul. A Bruckner Orchester 
Linz Josef Haydn „Teremtés”-ét (Die Schöpfung) 
tűzi műsorra, de fellép majd a Budapesti 
Filharmonikus Zenekar és a Bécsi Filharmoniku
sok is Zubin Mehta dirigálásával. Emellett 
szólóestek, kamarazene, táncszínházi darabok, 
orgonakoncertek és operaelőadások szerepel
nek a nívós programban.

Egy világpremiernek a Landestheater ad 
helyet: szeptember 20-án mutatják be Dennis 
Russell Davies vezényletével Philip Glass új 
operáját, melyet az itt (is) élt Johannes Kepler 
csillagász, fizikus élete és szelleme ihletett.

Aki pedig hagyományos toronyzenére 
vágyik, rendszeresen megkapja a maga trom
bitahang adagját a Stadtpfarrkirche magas
latából, aki meg hagyományos mulatschag-ra, 
azt a Duna északi partján felállított óriáskerék 
látványa (akár Londonban) már messziről vonz
za; egy echte vurstliba vezetve a gyanútlan 
nézelődőt. A gyerekekkel és felnőttekkel tömött 
hatalmas színes, giccses, pörgő-forgó, 
emelkedő-süllyedő játékok, a színvonal alatti, 
sokkolóan hangos technozene meg is teszi a 
magáét. A hinták környéki gazdag kínálatból 
fogyott is szépen mindenfajta szörnyű műanyag 
vásárfiából, mesterséges adalékanyagokkal, 
színezékekkel gazdagon dúsított és tartósított 
ragadós édességekből, műlinzerekből, 
mézeskalács-szívekből. A sörfesztiválos sátor
ban pedig egy feltűnő westernszerelésben fel
lépő alpesi zenekar húzta a talpalávalót, a 
telt házas rendezvényen résztvevők örömére.
A jódli-countryt persze nem élveztük ki, társasá
gunk kb. 13 másodpercig bírta ezt a „csúcs-
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élményt”. Hja, nemcsak hazai, hanem globális 
tendencia, hogy az ízlésficamos gagyira mindig 
és mindenhol, még a 2009-es kultúrfővárosban 
is van vevő...

A Főtéren folytatva a kirándulást, a feltűnő 
rózsaszín-piros-fehér-kockás festéssel kívül-belül 
feldobott jókora méretű LinzOp Infocenter 
irigyelnivalón gazdag kínálatában bukkantam rá 
a dunai hajós-muzsikus, Hubert von Goisern 
korábbi és „S’NIX” című új CD-jére. Utóbbi azért 
is érdekes, mert a több mint 20 éve a pályán 
sikereket arató, New Yorkban is elismert alpesi 
gyökerű harmonikás, gitáros, énekes friss 
inspirációi érezhetően folyami kőrútjairól, a 
„Linz Európa Tour 2007-2009”-^ !  származnak. 
2007 tavaszától egy igényes technikával, 
nagyméretű kivetítővel is felszerelt, mozgó 
koncertszínpaddá átalakított teherhajón és 
uszályon keletre a Fekete-tengerig, majd nyu
gatra (a Rajnán-Majnán is) az Északi-tengerig 
utazott zenekarával. Sok helyen lehorgonyozva 
-  így pl. Budapesten és Mohácson is -  koncer
tet adott helyi zenekarokkal. Idén július 3-tól 
három napon át aztán a kikötőben, a Linz 
Európa Hafenfest-en gyűlt össze az utak során 
a 12 országból összeverbuvált muzsikus. 
Nemcsak a különböző zenei kultúrák és egymás 
megismerése volt a cél, hanem a természet 
értékeire és a környezetvédelemre is fel akarta 
hívni a figyelmet az akció.

A Főtérről a Landstrasse és környékén 
barangolva olyan helyek is feltűntek, mint pl. a 
La Bohémé élőzenés klub a hatvanas-hetvenes 
évek blues-, jazz- és rockzenéjével. Vagy éppen 
a Count Davis Jazz Club, mely már nevében is 
érdekes: a legendás zongorista, bigband vezető 
Count Basie és a fúziósjazz próféta Miles Davis 
trombitás összeboronálása. A klasszikus jazz és 
a mai nujazz improvizációs technikáit kombi
náló rendszeres koncerteken, jam sessionok-ön 
helyi és vendégmuzsikusok, valamint a műfajba 
vágó élő DJ-programok is szerepelnek a kínálat
ban.

A belváros arculatát/hangulatát persze az itt 
is elmaradhatatlan utcazenészek színesítik; több 
helyen feltűntek a gitáros-énekesek, énekesnők, 
hegedűsök, csellósok, szintetizátorosok, stb.
A Landstrassén sétálgatva nem ütközött 
nehézségbe rálelnem egy színvonalas CD-boltra 
(Pirngruber Musik), el lehet itt időzni a jazz, 
világzene és egyéb kiadványok gazdag kínálatá
nak átböngészésével. Nem is tudtam a csábítás
nak ellenállni, néhány vágyott lemez mellett 
azért kezembe akadt az ingyenes Jazz Echo 
magazin is, bőséges CD-, DVD- és koncert-infor
mációival.

Az éppen zajló Jazzfesztiválra sajnos nem 
jutottunk el, már minden jegy elkelt, így maradt 
az ingyenes Párádé. Május í-től 3-ig három 
helyszínen zajlott koncertekkel, performan- 
szokkal és akciókkal, többek között osztrák, 
svájci, Burkina Faso-i, nepáli, iráni és zanzibári 
fellépőkkel. A multikulturalitást bemutató és a 
perifériák bevonását célzó rendezvény második 
napja a Duna-parton, szabadtéren, indusztriális 
környezetben, az egykori hajóépítő és javító 
dokkoknál zajlott. Mire este odaértünk, már 
javában tartott a program, méghozzá tényleg 
„embertelen” zenével. Ez ebben az esetben 
nem elszálltán experimentális, öncélú muzsikát, 
hanem valóban emberkéz nélkül létrehozott 
zenét jelentett: gépek játszottak gitárokon, 
dobon, billentyűn... A színpadon The Trons 
néven fellépő zenekar (?) két állványra helyezett 
gitárból, a dobszerelésből, az asztalra rakott 
billentyűből és egy nagy tölcséres megafonból, 
mint frontharcosból állt, sehol egy élő 
muzsikus. Na lám, így is lehet. Gépkarok,

csápok, húrlefogók, dobnyüstölők és egyéb 
elmés szerkezetek pótolták a hangszert 
megszólaltató emberi kezeket, lábakat és 
hangszálakat. Mintha gyermekkorom Merlin- 
építőjátékából csavarozták volna össze ezt az 
analóg technikát. Persze az egészet a vezérlés
sel együtt egy humán egyed alkotta meg, aki a 
számok között mindig feltűnt egy éjjeliszekrény
szerű szerkezetnél, hogy beindítsa masináit az 
újabb körre. A zenegépek multimédiás vetítés
sel erősített látványa egyszerre volt sokkolóan 
futurisztikus és mulatságos, hogy íme, ez is 
csak programzene... Ami nagyon egyszerűnek 
tűnt, hisz a mechanikus szerkezetek csak egy
két harmóniára épülő, szimpla ritmikájú, 
sematikus, monoton hangzású, némileg bluesos 
megoldású hangokra alkalmasak.

Aztán a következő programban mintegy 
paradigmaváltásként már megjelent a digitális 
világ, eljött az élő DJ-k, MC-k ideje, mai techno, 
hip-hop, ragga, funky, stb. szólt, vizuálkörítés- 
ben. Aztán újabb váltás: pár méterre tekerőlant
tal, dudával, töröksíppal, ütősökkel és egyéb 
egzotikus hangszerekkel felszerelkezett csapat 
játszotta arab, provanszál és többfajta folklór 
elemből összegyúrt kellemes világzenéjét, 
többeket táncra is csábítva a nézők közül.
A hely szelleme, a környezet, a fellépők, az 
aktivisták és a közönség a szépemlékű pécsi 
Zsolnay Laboros élményeimet idézte fel.

Visszatérve a belvárosi Nibelungen-híd észa
ki feljárójához, az EKF-év kezdetén felavatott 
Ars Electronica Center a városképet ma már tel
jesen meghatározza: éjjel és nappal fantasztikus 
látvány a tiszta üveg, sötétben a Dunán is 
visszatükröződő, állandóan változó fényekkel 
dizájnolt impozáns épületkocka, a hozzá 
vizuálisan kapcsolódó lépcsősorral és a hasonló 
vonalvezetésű rakparti korlátrészekkel. Mintegy 
városképi ellenpólust képezve a túlparti, hason
ló üveg- és fénymegoldásokkal operáló Lentos 
Művészeti Múzeummal. Az Ars Electronica 
Center a jövő múzeumának szánt hely: a digi
tális kultúra és virtuális művészetek otthona.
A felső szinten kiállított mobilszobrok, gépek 
mellett médiaművészeti munkák, az emberi 
szem érzékelési korlátáit kihasználó forgó 
szerkezetek keltette virtuális látvány, valóságos 
tárgyak és térbeli digitális leképezéseik, interak
tivitásra épülő fény- és képváltozások, fény kel
tette hanghatások, digitális hang keltette fény 
és képváltások, experimentális videók, stb. 
Mindehhez természetesen effektek, zörejek, 
elektronikus csörömpölések, indusztriális han-

Ars Electronica Center: mobilszobrok...

gok és a digitális zenei kultúra elemei. Az alsó 
szinten pedig az új technológiák, a mesterséges 
intelligencia kísérleti eredményei, meg bioelek
tronikus vezérlésű robotkezek és pótlábak, 
műfejeken a virtuális élmények megragadására 
kitalált csatolók és érzékelők, és egyéb ter
mékek. Minden együtt ahhoz, hogy egyfajta 
populáris nyelven jelezze, bemutassa a digitális 
szép új virtuális világ, az újmédia gondolkodás- 
módot is átalakító hatását.

Az új Központhoz kapcsolódóan szeptem
berben rendezik meg a 30. Ars Electronica 
Fesztivált, a jubileum alkalmából a műfaj digi
tálisan őrzött archív anyagait is bemutatva, s 
egyben a jövőképet, a művészeti, technológiai 
és társadalmi változásokat is prognosztizálva.
A nemzetközileg is számon tartott egyedi prog
ramot erősíti a két becsatlakozó zenei rendez
vény: május 16-án tartották az első Electronic 
Music Festival-t, ahol a város 17 különböző 
klubjában a 39 legjobb DJ lépett fel az elek

A The Trons néven fellépő zenekar (?)

tronikus zene népszerűsítését és magasabb 
művészeti szintre emelését célul kitűzve.
Június 20-án rendezték meg az „Elektronikka" -  
Electronic Indoor Music Festivalt 11 DJ-vel, akik 
a Brucknerhaus két szintjét foglalták el. 
Természetesen kiváló hang, fény, és a látványt 
segítő vizuális/mediális elemekkel erősítve 
a művészi vonalat.

Az előbbiek alapján talán nem is csoda, 
hogy Linz egy sajátos új kezdeményezésnek is 
teret adott: a Hörstadt-nak, Hangvárosnak elne
vezve magát, amit a helyi politika is zászlajára 
tűzött. A civilizációs zajártalmak emberi 
egészségre gyakorolt káros hatása közismert, 
így a közlekedési eszközök, munkagépek, 
mobiltelefonok, audiovizuális és egyéb elektro
nikus kütyük bosszantó zajszennyezése, a lár
más háttérzene, a vásári, a sport és a hasonló 
tömegélmények sokkja után kívánnivaló a 
csend. A városban a hangmentes zónákat fület 
ábrázoló tábtákkal jelölik, ahogy a kezdeménye
zéshez csatlakozó, és az idegtépő háttérzenétől 
mentes vendéglátóegységeket is. A zajnélküli 
környezetre vágyók pedig egy kiváló belvárosi 
helyszínen is relaxálhatnak: a Ruhepol 
Centralkino, azaz a Csend szigete, naponta 
déltől este 9-ig tart nyitva. A Központi 
Moziteremben lerakott ülő- és fekvőpárnákon 
pedig végre mindenki megtalálhatja a Zen, azaz 
saját belső csendjét is. Akit pedig a templom 
szakrális csendje vonz, beköltözhet a 
Mariendom magas tornyába, eltávolodva a világ 
zajától. A spártai módon berendezett fenti 
szűkös kis kuckó párját lent az egyik oldalhajó
nál meg is lehet tekinteni. Állítólag annyi a 
jelentkező a toronyszobába, hogy jó előre elkelt 
minden hely, oly sokan vágynak a szent 
áhítatra, a lelki békére. ■
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Acélvárostól Aczél egykori
Morzsaszórás Pécstől Linzig (csak hogy hazataláljak)

Lakályos öl
„Ami látszik, az a való.” -  írta Arany János. Ez 
jutott eszembe Linzről. Csöndes, finom város, 
mégis valahogy telt idomú. Megleptek a rész
letei, a méretek, semmi sem vaskos, semmi 
sem ormótlan, egy európai kisváros, de 
magában hordozza a fővárosi léptéket. Olyan 
kellemetes a szemnek a még karcsú Duna, 
a közeli hegyek, a belváros közepéből is 
karnyújtásnyi közelségben lévő hegyek, fák... 
Linz egy lakályos öl, jó ott lenni.

Aztán, ahogy meg-megkaristoltam a felszínt, 
a máz alatt mi rejlik -  nem is tudom, mit kere
sek mindig mögött/között/felett/alatt, miért nem 
elég jó, ami -  Arany után szabadon -  
mutatkozik? Előfeltevés nélkül vágtam bele a 
párnapos bolyongásba egy másfél-két kilométer 
átmérőjű körben, Linz történelmi belvárosában. 
És igen, látható, hol járt iskolába Rainer Maria 
Rilke, hol érettségizett Wittgenstein, hol lakott 
valaha Kepler, s Wolfgang Amadeus Mozart. 
Amikor felfedeztem Rilke egykori iskoláját, 
eszembe ötlött, Pécsett Lovász Pál szerepel 
emléktáblán (lokálpatriótákon túl ki a frász 
tudja, ki is volt ő?) és hogy itt tanult Babits 
Mihály (igaz, az egykori lakóházról a táblát 
valaha leverték, ám a hűlt helye 
megtekinthető).

Multi
Tán az a legfurcsább, hogy ez a város működni 
látszott, nemcsak első látásra tűnt elevennek -  
nem Pécs, Linz. EKF ügyben szembeötlő a 
főtéren a színes kockákkal felfestett térrész, 
az infopont előtt mindig ücsörögtek fiatalok, 
turisták, helyiek vegyest. Körülnéztem, félórát 
turkáltam a mütyürök, a linzi projekt tükörtojás 
lógóval ékített ajándéktárgyai között. A helyi 
prospektusok tömegén túl találtam például 
Isztambulból valót, de pécsit csak azért, mert 
azt magam vittem, 20 darabot kértem a

Turizmus Zrt.-ből. Mit nekünk Linz túláradó mar
ketingje?! Már Dunaújváros után, a benzinkútnál 
linzi szóróanyagra bukkantunk! A pécsi anyagok 
hol vannak, kézit csókolom? Olyan furcsán 
hatott a dolgok természetes folyása, miképp 
a Dunáé a Fekete-tenger felé, azonképpen 
Linzben minden egyenletesen, rendben 
megtörtént, ahogy kell. Úgy tűnt, semmi szük
sége az ott lakóknak EKF-re, rengeteg náció 
mászkált az utcán, magyarokat nem láttam, de 
az européer arcokon túl szikh, afgán, indiai, 
afro-amerikai, és japán arcéleket tudtam 
megkülönböztetni a sokaságból. Igen, mert 
sokan voltak az utcán. Linz multikulturális 
város, amely fogalom mintha már nem lenne 
oly népszerű, mint pár évtizede. Nem úgy multi- 
kulti mint Párizs, vagy Berlin, idillinek tűnt, 
ahogy egymás mellett léteztek a nációk. Persze 
három nap alatt nem lehet felmérni egy várost, 
sőt még a Világ teremtése címszó alatt is csak 
felénél járna az illetékes.

A Duna partján álló Ars Electronica épülete éjjelente 
átváltozik

Cool
Egy Pécsett vendégszereplő francia művész azt 
kérdezte, hogy ebben a városban nem is élnek 
emberek? Merthogy április elején, egy vasárnap 
délután kóborolt az üres főtéren, s a belvárosi 
utcákon. Linz nem hasonlít Pécsre, valódi 
mediterrán helynek tűnt a május eleji napsütés
ben. Fleverésztek a Duna-parton, a városban 
mindenfelé használták, beélték a teret, 
félmeztelen fiatalok sütkéreztek a verő napon, 
de a svájci EKF igazgató is a drága öltönyéhez 
vietnámi papucsot viselt.

...szerettük volna elhinni...
Kaptunk -  echoilag -  egy magyar idegen- 
vezetőt. Ő mesélte el Linzről, hogy éppannyi a 
munkahely, ahányan ott élnek: 200 ezer lakos, 
200 ezer munkahely (tehát nincs kecmec, cse
csemő-aggastyán, irány a gyár!) -  ezért kellet
tek a török vendégmunkások. Az óváros és 
a Duna partján túl is a település 60%-a zöld
felület, a hatalmas ipartelepek -  Linz iparváros 
-  okozta mocsoknak, bűznek, szmognak 
nyomát sem látni (Pécs az ország harmadik 
legszennyezettebb városa, bár ehhez a fekvése 
is nagyban hozzájárul, szélcsendes időben 
a forgalmas belvárosban, mint medencében, fel
gyűlik a kékesszürke szmog). Ahogy az idegen
vezetőnő beszélt a város magyar vonatkozá
sairól, elkezdtem sajnálkozni a felbomlott 
Monarchián. Mi a fene bajunk lehetett akkor?
Az európai középhatalmi szintről igencsak le
csúsztunk. S momentán Pécsett azt reméltük, 
vagy szerettük volna elhinni ideig óráig, hogy 
ekkora lemaradást (mekkorát? 40-50-60 évest!)

Főtéren az Információs Központ.
Az EKF színeivel: rózsaszín, fehér, vörös.
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városáig
erre az egyetlen EKF évre készülve ledolgoz
zunk? Úgy tűnt Linz nem megaprojekteket 
valósított meg, hanem cikkezte-cakkozta a 
meglévőt, bővített, szépített, leporolt, és sok 
kis projekttel -  220 szorult a kulturális évadba 
-  kevés pénzzel, lelkesedéssel tökéletesítették 
a várost. A projektek befogadhatok a szélesebb 
közönség számára is, egy gyerekes család 
részére inkább jelent kikapcsolódás Linz, mint 
a magaskultúrára szomjúhozó, cserepes ajkú 
szakbarbárnak.

Cybergyerek
„A szem csövén befelé,/úsznak a csillagok” -  
írta Weöres Sanyi bácsi. Fel is néztem a linzi 
égre. Kék. Mármint éjszaka is. Kékes fények 
világítják be a várost. A Duna partján álló 
Lentos, illetve Ars Electronica épülete éjjel 
átváltozik. Az Ars Electronica épülete eleven, 
folyamatosan változó színárnyalataira ad választ 
a Duna túlpartjáról a kellemes, kéktónusú, 
fátyolos ragyogással a Lentos épülete. Az égen 
több csillag látszik, mint Pécsett (kisebb a 
fényszennyezés), de így is a mélyfekete ég híján 
a felhők kék árnyalatot kapnak -  Pécsett 
narancsoslilát.

Led vagy amit akartok
Kepler egykori lakóházában tudományt népsze
rűsítő előadások zajlanak, amelyek a hírek 
szerint telt házat eredményeztek. A Doppler 
effektus névadója is Linzben élt egykoron, talán 
nem véletlen. A technológia és a művészet 
összekapcsolódása az Ars Electronica fesztivál 
képében már három évtizede hírét viszi a város
nak, a múzeum is létezett már korábban, de 
a mostani szépségét, a 40 ezer diódával 
megvilágított hatalmas üvegfelületet csak az 
EKF-re készítették el, így jelenleg ez az épület 
viseli magán Európában a legnagyobb led-tech- 
nikával megvilágított felületet.

A Lentos „hasa" alatt — Gottfried Berhtold: Elf, 2006

Hordó sör
Linz lüktető, eleven főterén és az óvárosban 
gondosan megőrizték az épített örökséget, 
egységes hangulatú terek, gazdag, változatos 
sikátorok, díszes reneszánsz kapu, várnegyed... 
A város közintézményeinek mérete a tartományi 
székhely szerepéről tanúskodnak. Még soha 
nem láttam ilyen buján tekergőző Szentháromság 
szobrot, talán ez a legvaskosabb eleme a 
városnak. A frissen állított májusfa tetején a mi 
fogalmaink szerint karácsonyfa díszlett, ha ezt 
valakinek sikerül ellopni, a polgármesternek ki 
kell váltania. Az ára minimum egy hordó sör.

Hídárnyék
A legfontosabb linzi Duna-híd a Nibelungen- 
brücke. Egy híd, illetve nem csak az. Barna az 
árnyéka. A híd névadója, megálmodója, meg
valósítója: Adolf Hitler, aki Linztől 90 km-re 
született. Az építkezés 1938-ban, az Anschluss 
évében kezdődött, s két esztendő alatt be is 
fejeződött, bár az oda megálmodott grandiózus 
szobrok soha nem készültek el. A híd tövében 
két hatalmas épület áll ugyanabból a korszak
ból: a dús, régi barokk ékszerek helyett ezek 
szegélyezik a gyönyörű és hatalmas középkori 
főtér folyó felőli részét. Linzben folyton 
előbukkan Hitler keze nyoma. De ami Magyar- 
országról nézvést furcsa, hogy nem pironkodva 
hallgatnak róla (amiről nem beszélünk, az nincs 
is). Az ember lépten-nyomon szembesül a náci 
éra rémtetteivel (az In Situ projekt keretében 
a földre festett feliratokkal jelenítik meg az ott 
történt erőszakot.). Mert nálunk -  bei uns, in 
Ungam -  csak az államalapító, a törökverő, 
meg az igazságos képezi a történelem fő 
anyagát, illetve gyász és keserv az elvesztett 
háborúk mián, de a mi irgalmatlan pusztításunk 
csak sustorgás, rövid morgás: mintha Szálasi 
Ferenc bajtárs egymaga képezte volna a nyilas 
pártot és hungarista mozgalmat. A magyar 
történelem sötét múltját nem beszélték ki, sőt, 
nem beszéltük ki közérthető módon, nem kap 
akkora nyilvánosságot a történelmi mocsok, 
mint az osztrák-német történelemé. Ausztriában 
nem szégyenkeznek folyton, nem kérnek min
denért elnézést, és nem is büszkélkednek, 
hanem a jelenlévő történelmi emlékekről jelen
valóként beszélnek.

Mauthausen
Odafelé letértünk az autópályáról, s megálltunk 
Mauthausennél, mely 24 km-re van Linztől. 
Lelkileg nem igazán voltam felkészülve egy 
ilyen -  minek nevezzem? -  élményre, össze
szorul valami belül. A koncentrációs tábor -

Pilinszky versek jutottak eszembe, ott és akkor
-  a falu széléhez közel terül el, termőföldek 
övezik. A szomszédos dombon a repce sárgája 
virított (az EU agrártámogatása nyomán ahol 
megterem, ott ezt vetettek). A főkapu közelé
ben szobrok állnak. Az itt szenvedett nemzetek 
a maguk módján emlékeztek. A magyarok 
otromba, szocreál szoborral, az oroszok (szov
jetek) gusztustalanul nagy tolakodó emlékművel 
a bejáratnál, az olaszok kissé viseltes emlékfala 
volt a legmegindítóbb. Fényképek, névtáblák, 
mint a temetőben. A holttestek meg szétszórat- 
tak.

Röviddel azután, hogy Ausztria csatlakozott 
a Német Birodalomhoz, megkezdődött a Duna 
melletti Mauthausen község közelében egy 
koncentrációs tábor létesítése. „Védőőrizetbe” 
vették azokat, akiket a nemzeti szocialista kor
mány ellenzőinek tartottak. A mauthauseni kon
centrációs tábor lett az első koncentrációs tábor 
a „régi Birodalom” határain kívül, és az egyik 
leghírhedtebb táborrá vált a Reich táborrend
szerében. A mauthauseni KZ hivatalos alapításá
tól kezdve 1945. május 5-éig, mikor is amerikai 
katonák felszabadították, mintegy 200 000 
fogoly, olaszok, bolgárok, magyarok, osztrákok, 
lengyelek, oroszok... dolgoztak a kőbányában, 
s szenvedték el az SS embertelen kínzásait.
A foglyoknak több mint a fele nem élte túl 
a szenvedést. Az internáltak meghaltak a 
kimerültségtől, a katasztrofális higiéniai 
körülmények miatt fellépő járványoktól, a kínzá
soktól, az SS-őrség sortüzeitől, vagy elgázosí- 
tották őket Mauthausen egyik gázkamrájában, 
vagy a guseni melléktáborban, valamint 
Hartheimben az „eutanázia intézetben”.

2009. május í-jén, kora délután jártunk 
Mauthausenben. A barakkok filmdíszletnek tűn
tek. De a földfelszín alatt, a szinte érintetlenül 
hagyott gázkamrákban és a krematóriumban 
nagy volt a csend. Egy bohókás afro-amerikai 
texasi cowboy-kalapban azt kérdezgette a 
„tusolóban”, hogy ez meg mi? Revideáltam 
a sokat idézett adornoi frázist „Auschwitz után 
nem lehet költeményeket írni”. Lehet, csak nem 
sok értelmet nyernek, mert Adorno mondata is 
csak egy túlzó frázis, kevéssé látszik működni 
a kollektív emlékezet.

A „tusoló” után az épületben zavart a hoz
zátartozók által falra aggatott emlékező kép, 
művirág és táblácska tömeg. Mintha az 
egyetemesből lehetne koncentrálni 200 000 
személyes tragédiára. Egy kiállításra is 
rábukkantam, fotók, grafikák... Éppúgy átsétál
tam a termeken, mint Párizsban a Louvre 
barokk lovascsatákat ábrázoló festmény
rengetegén. Nagy volt a csönd.

Lentos -  sotneL
A Lentos szó Linz római neve, az EKF emble- 
matikus múzeumépülete is ezt a nevet viseli.
Óriási üvegfelületek, transzparencia és 
tükröződés jellemzi. A Duna csillogó víztükre 
megtöbbszöröződik, egyedi látványelemet 
teremtettek az építők, amely illeszkedik a túl
parton elterülő Ars Electronica épületéhez.
Azonban hiába az építészeti bravúrok, az éppen 
aktuális kiállítások egyik helyen sem nyűgöztek 
le. A Lentos Best of Austria című kiállításán 
a legjelentősebb osztrák gyűjtemények legjelen
tősebb műveit kellett volna látnunk, de a 
múzeumok adományai -  a közel száz műalkotás
-  nem éppen fő attrakció. Művészeti zsibvásár. 
Díszes középkori páncél, a háttérben pop art 
festmény, közben rálátni egy zebrabőrbe bújta
tott oroszlánra, ha balra fordulok interaktív 
munkák láthatók, jobbra kis üvegkalitban kő
korszaki műalkotások. Már csak Ötzit hiányol- — ►
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tam és egy kitömött lovat. A lokalitás alapján 
„szerkesztett” kiállítás olybá tűnt, mintha egy 
konstruktivista biliben tört kolompért szolgálná
nak fel Sacher-torta morzsákkal, s bécsi szelet 
cafatokkal vegyítve párolt káposztával.

Ars e...
Linz számomra az Ars Electronica fesztivált 
jelentette korábban, évekkel ezelőtt vásároltam 
DVD-t, könyvet a fesztiválról, ez alapján komoly 
attrakciókat vártam. Akadt néhány mobilszobor, 
videoprojektor, egy-két játékosan interaktív pro
jekt (távcsővel gombnyomásra lehetett a múltba 
nézni, lefényképezték a szemfenekem, egy asz
talra vetített mozgó számokat megérintve egy- 
egy frappáns idézet jelent meg németül, 
angolul), de összességében csak az épület tete
jéről nyíló kilátás nyújtotta azt, amiért akárcsak 
megmozdulni érdemes. A nagy attrakcióként 
beharangozott 16x9 méteres 3D-S vetítőterem
ben egy szemüveg segítségével egy bugyuta 
rajzfilmfigura történetét nézhettük meg, illetve 
olyan szintű dolgokat, amiket a saját számító
gépemen hasonló minőségben már elérhetek. 
Ami pár éve a csúcstechnikát jelentette a 
számítástechnikában, az ma már az otthonok
ban is általános.

Linz sóul (szól)
Merészség lenne az általánosítás, de úgy tűnik, 
nem igazán a világszenzációra hajtottak Linzben 
EKF ügyben, hanem arra, hogy az igényes 
fogyasztó a családjával együtt jól érezze magát. 
Nem éreztem erőlködést, izzadtságszagot. És 
lobogó tekintetű, bozontos forradalmárokat sem 
láttam. Akadt a kültelki részen egy-egy pádon 
alvó hajléktalan, vagy a belvárosi techno-parti 
szélén néhány bódult tekintetű ifjonc (minap 
Pécsett egy belvárosi bárból eljöttem, annyira 
fűszag terjengett, a hajléktalanjainkat pedig 
nem tudnám egy kezemen megszámolni, de 
még ha tíz kezem lenne, az sem lenne elég), 
de Linz nem erről szólt. Nem hivalkodóan 
gazdag a város, olyan középfajú. Fel-alá kereke
zett a Kranke Fiase (beteg nyúl) bicaj, ez a pro
jekt a beteg nyúlról szóló meséből ered, akit a 
hegyekben ápoltak a törpék, de ő megszökött, 
s mindenféle őrültséget művelt, házat épített 
a fákra, szamár képében gyerekekkel beszél
getett... Ez egy se füle, se farka projekt, kell 
a hülyeség, s a kék nyúl szép állat. A villamos

megállóban egyik este megállt az esküvői 
villamos tele lánnyal. Nyílt az ajtó, fennhangon 
kérték a fiúkat, hogy jöjjenek velük (beszari 
voltam, ott maradtam az utcán, és csak hüle- 
dezve bámultam az elhúzó villamos után, csö
römpöltek a madzagra kötött sörösdobozok).

A kora májusi melegben a főutcán flangáló 
diáklányok (gondolom kirándulók) karonfogva 
énekeltek (akár a nagymamám kedvenc slágere
it, olyan holl-lá-láu-li típusú dalokat, nálunk 
csak a német nemzetiségi adás kívánságmű
sorában hallani hasonló hardcore dalokat).
Vagy amikor bekukkantottunk a színházba 
-  érdekesnek tűnt a széles reperto
ár -  s kibukkantunk a másik 
szélén, épp egy beszélgetés
be csöppentünk. Úgy két
száz ember figyelte, 
ahogy néhány színész, 
rendező beszélgetnek 
egy előadásról. Szabad
téren.

Profik
Nagyon profi csapat dol
gozik Linzben. Még a sem
mit is el tudják adni. Egy 
üresen álló moziban letettek 
nyolc babzsákot. Ruhepunkt. Nincs 
semmi zaj. Csak csönd. Oké, ez a világ 
rohan, mindenhol zeneként nyomatják a zajt, 
ricsajt, de hogy a semmit is be lehet csomagol
ni, s mint valamit adni! Ehhez már pofa kell. És 
van hozzá...

„Amadeus, Amadeus” -  énekelte egykoron 
Falco
Meg kellett nyomni egy gombot és megszólalt 
az a zene. Mit zene! Muzsika! Mozart írta, 
amikor éppen abban a házban tartózkodott, 
s mert Mozart mindig írt, főleg zenét (a levelei 
döbbenetesek, székeléséről is megtudhatunk 
belőle egy s mást), és hát szimfóniát is,
Linzben például a Linzit! Ahol lakott, az pedig 
lett légyen a Mozart-ház. A másik zenész, akire 
büszkék Linzben, Anton Bruckner, róla kapta 
a nevét a hetvenes években épült koncert
csarnok, a Brucknerhaus. Nem új, de kicsit sem 
kopottas, patinás épület, bárcsak Pécsett lenne 
hasonló.

Lentos — Best ofAustria

Graz és Linz két Európai Kulturális Főváros. 
Flasonló léptékű, bár kicsit kisebb náluk Pécs, 
a jelenleg még leendő kulturális főváros. Persze 
egyik sem főváros. Graz és Linz főként Béccsel 
szállt harcba (Linz még Salzburggal is), Pécs 
Budapesttel, s talán kimondható, mindhárom 
kulturális főváros csatát vesztett. De Graz és 
Linz életképes város, Pécs viszont évtizedes 
válságkezelésre szorul. Linz az egykori 
acélváros -  más néven él tovább az egykori 
Hermann Göring Birodalmi Művek -  Pécs 
viszont egykori Aczél-város (használható ez a 
jelző az egykori kulturpolitikus helyi dominan
ciája mián, most csak az analógia kedvéért), 
melynek kulturális hagyományai, új fesztiváljai 
jobb esetben az anyagi ellehetetlenülés szélén, 
de még léteznek, az egykori bányászváros 
szerény ipari háttérrel inkább egyetemi 
központtá lett, mindenféle mögöttes koncepciót 
nélkülözve. Linzben az derült ki számomra az 
ott töltött három nap alatt, hogy lehet sikere
sen egy város épített öröksége, az ipari 
környezet és a természet hármasságában is har
móniát teremteni. Bármikor eltöltenék ott még 
egy hetet.

Császári vacak
Medvehagymát itthon még csak nyersen ettem, 
salátának. Linzig kellett ahhoz mennem, hogy 
leves formában is megkóstoljam. Érdemes.
És meg is világosodtam, hogy amit mi császár
morzsának hívunk, az az is. Nem. Az kérem 
daramorzsa. A smarni egészen más étel. Sissi 
császárnő -  ki más! -  édességet kért a szakács
tól, de nem ízlett neki, ellenben Ferencz Jóska 
befalta mindkettőjük adagját, innen a Kaiser.

A daramorzsa helyett liszttel készül, a 
tejet, tejszínt, a tojássárgáját, lisztet 

csipet sóval összedolgozzák hab
verővel, külön a tojásfehérjét is 

felverik, és lágyan összekeve
rik, aztán vajon sütik, nem 
olajon. Az aranybarnára sült 
tésztát még villával 
felaprítják, s behintik egy 
kis porcukorral, s szilva

lekvár dukál mellé kistányér
ban. Mert a smarnit hatalmas 

lapos tálban adják, óriási 
adagot. A Schmarm jelentése -  

szótárban utánanéztem -  morzsa, 
vacak. Tehát császári vacak.

Melki apátság
Hazafelé megálltunk Melknél. Pannonhalma 
nagyságrendű, amit találtunk. Viszont az apát
ság túlzásokba eső barokk pompájának szépel- 
gése számomra a kertben és a lépcsőházban 
volt csak elviselhető. Gyönyörű a csigalépcső, 
az aljába tett tükörrel meg különös térélményt 
nyújt. A teraszról a kilátás sem mindennapi.
A Duna ívén úszó hajók, a holtágba dőlt fák, 
a közeli városka háztetői... A templomban min
denből túl sok volt, túl vastagon aranyozva, 
zsírosán elterpeszkedve... A panoráma magától 
értetődő szépsége valódi kontrasztot kínált a 
túlsúlyos barokkhoz. Viszont ilyen étterem, mint 
ott, kevés létezik. A sebessége majdhogynem 
gyorséttermekhez fogható, a minősége pedig 
kifogástalan. Linzben egyszer délidőben 
ücsörögtünk háromnegyed órát a pincérre 
(Godot-ra) várva egy kellemes kerthelyiségben, 
aztán tovább is álltunk. ■
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Linzi vignetták
Utak Linzbe

Repülőjáratok:
Naponta: Bécs, Düsseldorf, Frankfurt, München, 
Salzburg.
Heti ötször: Graz.
Heti négyszer: Köln, London.
Heti háromszor: Barcelona

Vasúti járatok:
Óránként: Bécs, Salzburg
Kétóránként: Bregenz, Frankfurt, Graz, Innsbruck,
Klagenfurt, Nürnberg, Villach
Naponta: Amszterdam, Basel, Budapest, Dort-
mund, Düsseldorf, Milánó, München, Prága,
Strasbourg, Stuttgart, Würzburg, Zürich

Gépkocsival:
Pécstől a távolság 625 km, ebből (a 6, M6, Mo, 
Mi, A4, Ai útvonalon) 482 km autópályán, a tisz
ta menetidő kb. 6 és fél óra.

Lógó itt, lógó ott, lógó fent, lógó lent, lógó kint, 
lógó bent, lógó mindenütt...
A nulla és kilences számok alakjára épülő linzi 
EKF-logó két számjegye megszámlálhatatlan for
mai sokszínűséggel van jelen a város legkülönfé
lébb helyein. A második számjegy, a kilences leg
többször aposztrófként, hangsúlyként (Akzent) 
van ott a logó-variációkban, míg a nulla felsorol- 
hatatlanul sokféle formában. A programkötet bo
rítóján mint tükörtojás, a kötetben az egyik olda
lon 56 változatban, mint óra, tányér, labda, diny- 
nye, fülbevaló, nyalókafej, sütemény stb., stb. A 
villamos orrán lévő lámpa mellé rajzolt aposztróf 
révén a jármű is szakadatlanul hozza-viszi Linz 
EKF-es lógóját. Az üzletek ajtaján az OPEN és a 
CLOSED felirat 0 betűi és a melléjük írt aposzt
róf ugyancsak lógókká váltak. Ilyen az, amikor 
egy város lakói a sajátjukként kezelnek valamit, 
és szabadon felhasználják Kulturális Fővárosi lé
tük védjegyét. MP

Kinderpunkt 09
A régi városháza épületében a Főtérről nyíló 
helyiségben lehet megbízható információkat sze
rezni arról, hogy a kisgyermekek és szüleik részé
re merre találhatók a városban családbarát prog
ramok... KA

Info-pontok
Figyelemfelhívóan magas, rózsaszín-zöld négy
zetalapú hasábokat raktak ki a város számos he
lyén, oldalaikon az aktuális programokkal, infor
mációs elérhetőségekkel. KA

Az Éjjeliőr
Remek ötletként igazi középkori hagyományt ele
venítettek fel: korabeli öltözékben, mécsessel, 
alabárddal és kürttel felszerelkezve kántál szerte 
az Óvárosban a régi szokások szerint az Éjjeliőr, 
hogy térjenek már nyugovóra a polgárok, jó éj
szakát kívánva csendre intve a népet. A Főtérről 
indított útjára persze elkísérhetik a bejelentkező 
turisták is. KA

Művészet a tetőkön
Az égbolthoz oly közel mottóval a város tetői 
változtak kiállítóterekké. A Passage bevásárló- 
központ tetejére helyezett hídszerkezet is része a 
magaslati mámornak, ide fel- és lemászva az Ur- 
sulinen udvar raktárain keresztül igazi kaland a 
földetérés. KA

Hajón, villamoson, turista kisvonaton
Igazán barátságosak az echte linzi közlekedési 
eszközök, kütönösen vonzóak a különböző színű 
és típusú villamosok, melyek a belvárosi szűk ut
cákon is zavartalanul, és nem utolsósorban 
hangtalanul suhannak. Nem véletlen hogy ezek a 
kedvenceim, hisz kisgyerekkori emlékeimben 
még élnek a pécsi sárga sínjárókon tett utak. 
S talán az sem véletlen, hogy még egy rendha
gyó esküvői nászmenetet is megbámulhattunk az 
alkonyati Landstrassén. A különjáratként bérelt 
villamos időnként meg-megállva szedte össze a 
lakodalmas népet és az italosládákat, s aztán 
együtt énekeltek, buliztak a piros járművön a 
lagzi helyszínéig. KA

Lentos Kunstmuseum
A 2003-ban a Duna déli partján átadott impo
záns Művészeti Múzeum bejáratánál egy sor élet
nagyságú beton-Porsche szobor fogadja a láto
gatókat. Dilemmázhat is az érkező, hogy most mi 
van? Belül pedig folytatódik a provokáció a Best 
of Austria 33 műből álló kiállításán: harminc 
osztrák múzeum, alapítványi és magángyűjte
mény adott 3-3 kortól és stílustól független alko
tást. így kerülhetett egymás mellé pl. Hans Con- 
rad Asper „Fekvő csontváz” szobra (1625) és De- 
borah Sengls mai, hiperrealista „Zsákmányt leső 
ragadozó nőstényoroszlán”-ja. De megtalálható 
itt Franz Xavér Messerschmidt mesteri barokk 
szoborportréja (Zweiter Schnabelkopf, 1770), 
Martin Van Meytens Mária Terézia portréja (1759) 
és Egon Schiele több (az 1910-es években ké
szült) festménye, illetve különböző műfajokban a 
jelen ismertebb és feltörekvő művészeinek szá
mos kortárs elképzelése. Utóbbi már csak a múlt
ra reflektálás miatt is különös hangsúlyt kapott 
ebben a városban, hisz a hitleri időkben sok 
támadás, üldöztetés érte az „elfajzott művésze
tet”. A régi és az új egymásra hatása, kontextu
sa is érdekes kérdéseket vethet fel: hogyan értel
mezzük, milyen alapértékek, sztenderdek alapján 
a művészet fogalmát, s ha ez mérhető egyálta
lán, miképpen? Mit is jelent valójában a 21. szá
zadban a művészet? KA

In situ
A linzi Street art projekt címe beszédes, nemzet
közi, fordítást nem igazán igényel. Magyarázatot 
annál inkább. A belvárosi utcákon gyanútlanul 
sétálgató turistát lépten-nyomon megállítja egy- 
egy a járda aszfaltozott felületére festett távirati 
stílusú, korszerűbben azt mondhatjuk SMS mére
tű szöveg. A szövegek mind arról tanúskodnak, 
hogy a nemzeti szocializmus, nácizmus akkor, itt 
ezen a helyen milyen áldozatot követelt. Itt, ezen 
az eredeti helyen. Kivégzés, elhurcolás, be- 
súgás... A megérthetetlen irtó hadjárat momentu-
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mai ezek. Mit sem törődve továbblépni tényleg 
csak a németül nem tudó látogató tud, az értők
nek pedig furcsán égni kezd talpuk alatt a föld. 
A perzselő, kellemetlen érzést nem könnyű leráz
ni, hiszen az aktuális utcakő nem hazudik, „lát
ta, tudja, emlékszik”, s a projekt kurátorának 
szándéka sem más, mint hogy arra járva megáll
junk, emlékezzünk, ne feledjünk, mi turisták ak
kor és ott, a linziek emberek pedig mindörökre. 
Linz kemény örökséget cipel Hitler jelenléte nyo
mán, azzal a tudattal, hogy a nevenincs Duna 
menti városok közül a felemelkedést a történe
lem e legsötétebb időszaka és személyisége hoz
hatta meg számára. Hitler itt nőtt fel, és legdé- 
delgetettebb álmai közé tartozott, hogy Linz mű
vészeti, kulturális fellegvára lesz birodalmának. 
Számtalan építészeti, tárgyi emlék őrzi a mai na
pig szellemét, miközben legalább ennyit, vagy 
még többet a történelem, és az emlékezet viha
ra eltüntetett. Hitler vágyálomszerű kulturális fő
városában a nagy tervek helyett: birodalmi mú
zeum, operaház koncentrációs táborok épültek a 
környéken, a legközelebbi Mauthausenben, 
melynek falai között In situ -  tömören, mindent 
elmesél a néma csend...

A linzi utcakövek feliratait pedig mossa eső, 
perzseli nap, fújja szél, koptatja kemény cipő
talp, de most már még többen tudjuk, hogy mi 
is történt itt In situ. ZM

Mese, mese háza
A Plébánia téren, a belváros szívében évek óta 
üresen állt a kétszintes ház. Turisztikai szem
pontból nem túl vonzó látványosság egy elha
nyagolt, lepusztult épület, ezért nagyszerű ötlet
nek bizonyult újra élettel megtölteni. így nagy kí
váncsisággal léptünk be a kapun, mi is történhet 
velünk ebben az ódon hangulatú senki házában. 
A mindennapi élet legegyszerűbb és sokszínű
ségben pompázó szellemes megnyilvánulásaival 
találkozunk. Rögtön látszik, hogy a linziek tudtak 
élni a felajánlással, miszerint mindenkinek lehet 
egy projektje. Szociológus, képzőművész, házi
asszony, gyerekek, mind jelentkezhettek egy-egy 
tér betöltésének ötletével. Nálunk ez még nem 
evidencia, sajnos még a felajánlás sem, pedig, 
ha nem megyünk messzebb a saját Király utcánk
nál, láthatjuk, hogy turisztikailag alulmúlhatatlan 
állapotban vannak az elhagyott portálok, kávé
zók, üzletetek, és remény sincsen arra, hogy eb
ben nagy fordulatok állnak majd be, és a fővá
rosi ranghoz méltó sétálóutcái feelinget tudunk 
az erre járó turistáknak prezentálni.

A Közelítés Művészeti Egyesület idei májusi 
Temporary City projektje minden bizonnyal ezt a 
gondolatot körüljárva vette birtokba a mobilizál
ható elhagyott tereket, és honi és nemzetközi 
művészek alkotásaival megtöltve alkalmi, átme
neti galériákat kívánt megmutatni a kulturális fő
város küszöbén álldogáló művészetre kiéhezett 
tömegek számára.

Míg azonban Linzben ez a program egy a 
száz másik között, ha a zegzugos utcácskákon 
véletlenül nem erre kóborol az eltévedt utas, 
észre sem veszi ezt a kedves kis gyöngyszemet, 
addig Pécs egyetlen fő és sétálóutcáján szembe 
tornyosulnak egymás után az enyészet portáljai.

A linzi projekt nem akar több lenni annál, 
aminek látszik. Egy „természet adta” kiállítótér, 
melyben egyaránt elférnek, és érdekesek is le
hetnek az egykori lakók által hátrahagyott fürdő
szobai, konyhai romok, de kedvesen megidéz az 
eltűnt korokból retro hangulatú tevékenysége
ket: írás, olvasás, kézimunkázás, játék.

És persze itt is felbukkan a megfejthetetlen- 
nek tűnő városszerte őrültségeket művelő beteg 
nyuszi is, aki a gyerekek éberségét hivatott az 
évadon keresztül éberen tartani. ZM

Remete a toronyban
395 lépés a magányig. Az EKF zajától megcsö- 
mörlők vagy attól eleve elzárkózók egy-egy hét
re felköltözhetnek a Mariendom tornyába, ahol 
remetelakot rendeztek be (egy ágy, egy asztal, 
egy szék -  semmi több; a berendezést a dómban 
meg lehet tekinteni, villany van, de számítógépet 
és mobiltelefont nem lehet használni). A cél, 
hogy az arra vágyók elgondolkozhassanak éle
tükről, a világról, és az aszkézis inspirációjában 
megfogalmazódó gondolataikat megosszák egy 
vezetendő napló formájában az utánuk jövőkkel, 
és majd a linziekkel. Ötletgazda: a linzi egyház
megye. MP

Magyarok Linzben
Háromórás kalauzolást kaptunk Szegi Teréz (The- 
resa Rathwallner-Szegi) Linz közelében élő ide

genvezetőtől, aki megmutatta nekünk a neveze
tességek mellett azt is, hogy mennyi emlék őrzi 
honfitársaink linzi tartózkodását. A jezsuita Falu- 
di Ferenc költőtől, a testőríró Batsányi Jánostól, 
a linzi székesegyház magyar történelmi vonatko
zású színes ablakain át a Budapesten született, 
s itt hajógyárat alapító Mayer Ignácig.

MP

Térkép a városházán
A magyar idegenvezető először a főtéri régi vá
rosháza előcsarnokába kalauzol: a kövezeten 
mintegy száz négyezetméteren egy hatalmas légi 
felvétel látható Linzről. Kivehető valamennyi ut
ca, épület, park és műemlék. A hűvös előcsar
nokban hosszan időzünk a kép felett, illetve ma
gán a képen. Egyrészt pár lépéssel bejárjuk a te
lepülést, másrészt pásztázó tekintetünkkel bir
tokba vesszük az utcáin át meghódítandó várost.

MP

Egy-két, a nyáron átívelő program
Európai zöld sáv. Határok, vadon, jövő. 2009. jú
lius 4. -  2010. január 10. A Bécsi Egyetem, a Fel
ső-ausztriai Állami Múzeumok és a Linz2009 kö
zös vállalkozása a korábbi vasfüggöny helyén 
megvalósuló nemzetközi környezetvédelmi pro
jektet mutat be, mely mintegy 12 500 km-nyi te
rületet fog át, a Lappföldtől a Fekete-tenger part
jáig. A projekthez kiállítások, tanácskozások, ki
rándulások kapcsolódnak, bemutatva például az 
olyan veszélyeztetett fajoknak az ezekben a zó
nákban való újra megjelenését, mint a hiúz, a 
medve, a farkas.

80+1 nap alatt a Föld körül. 2009. június 17.
-  szeptember 5. A Verne regénye inspirálta pro
jekt keretében a Föld húsz helyszíne kapcsolódik 
össze műholdak és optikai kábelek segítségével, 
különféle időszerű globális kérdéseket exponál
va. A helyszínek között szerepel -  többek között
-  Ulánbátor, Peking, Okinawa, Johannesburg, Du
bai, New Orleans, Lampedusa és a Nemzetközi 
Űrállomás; a megvitatott témák hívószavai kö
zött pedig megtalálható a növekedés, migráció, 
öregedés, civil társadalom, energia, örökség, új
rahasznosítás, élelem, boldogság... MP

Marketing, PR, btabla
Nem tudom, mennyi volt Linz marketing költség- 
vetése. De arra futott belőle, hogy amikor útnak 
indultunk Pécsről, az első autópálya pihenőnél, 
ahol megálltunk (Dunaújváros határában), a ben
zinkúti boltban kezünkbe akadt egy magyar nyel
vű, Inspiráció című, 48 oldalas osztrák kiadvány, 
benne a „Linz. Másként” című oldallal, mely fel
sorolja a 2009-es kiemelkedő rendezvényeket. 
Linztől 480 km-re. Vajon melyik környező ország
beli benzinkútnál lehet ilyen horvát, szerb, olasz, 
román, szlovák, német nyelvű, Pécset népszerű
sítő brosúrát kézbe venni? MP

Szervezés
A május elejére tervezett utat egy hónappal ko
rábban kezdtük szervezni. Szállást az interneten 
foglaltunk egy Linztől 10 km-re lévő faluban, 
Steyregg-ben (25 euró/fő/éj). A linzi EKF irodával 
április közepén vettük fel e-mailben a kapcsola
tot, referenciát Szalay Tamás pécsi EKF kulturális 
igazgatótól kaptunk, amit ehelyütt is köszönünk. 
A linzi iroda szervezte a művészeti igazgatóval 
való találkozást, valamint a szombat délutáni 
magyar idegenvezetőt (csak nekünk, grátisz), to
vábbá kigyűjtötték számunkra (ajánlásokkal) a 
hétvége kulturális kínálatát (amely négy sűrűn 
nyomtatott oldalt tett ki). Az újabb programok 
brosúráit azóta is rendszeresen megküldik.

MP
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

MARIA THERMOU
Az alábbi írás 2006 januárjában jelent meg, 
amikor Patras lett Európa Kulturális Fővárosa

* Courrier International 794. (2006. január 19-25.); www.cour- 
rierinternational.com. A Courrier International egy Párizsban 
kiadott, francia nyelvű nemzetközi hetilap, amely 900 külföldi 
lapból közli cikkek részleteit és fordításait. A lapnak van por
tugál és japán kiadása is. (forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Courrierjnternational) Patras:
a 2006-os év kulturális csődje*
Görögország harmadik legnagyobb városa né
hány napja Európa Kulturális Fővárosa. Azonban 
a sikkasztás és a szervezés hiánya miatt az elhi
bázott esemény botrányt okoz az országban.

Január í-jén Patras városa a Peloponészosz 
északnyugati részén ugyanúgy ébredt, mint 
máskor. Senki sem vette észre, hogy 
a Korinthoszi-öböl kikötő és ipari városa 
a Kultúra Fővárosa címet viseli 2006-ban (igaz, 
az év hivatalosan csak január 14-én vette 
kezdetét). „Egy sötét Patrasban ébredtünk, mert 
az épületek kivilágítási programja anyagi hiány 
miatt nem valósult meg!”, jegyezte meg Thanos 
Mikroutsikos, az események január 2-án lemon
dott kulturális igazgatója, miután nem volt haj
landó alávetni magát egy pénzügyi ellenőrzés
nek (a „Patras 2006” alap felhasználását 
illetően). De a kivilágítás elmaradása mellett 
az egész város a szerencséjét is hagyta elúszni.

A kulturális főváros lényege, melyet Melina 
(Melina Mercouri, akkori kulturális miniszter
asszony) talált ki 1985-ben, hogy az egész világ 
kultúrája jelenjen meg egyetlen európai város
ban 365 napon keresztül. Lilié 2004-ben és 
Cork 2005-ben maradandót alkottak, de az 
alapító ország visszatérése tíz év után 
(Thesszaloniki 1997-ben volt kulturális főváros) 
talán nem is volt olyan jó ötlet...
A szervezés késedelmessége, a tervezés hiánya, 
az alapok elsikkasztása és a politikai „számlák” 
rendezése mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
Patras „antikulturális” várossá vált 2006-ban.

A karnevál mint a város specialitása

A városnak mindez egy elvesztett esélyt jelent, 
és csak reménykedhet abban, hogy legalább 
egy provinciális rendezvénysort sikerül meg
valósítania! Nagyon valószínűtlennek tűnik 
ugyanis, hogy néhány, csupán három hónapja 
megkezdett építkezést sikerül befejezni 2006- 
ban. És nemcsak az építkezések alacsony 
száma a probléma, a szervezőknek az utolsó 
pillanatban kialakított stratégiája miatt, hanem 
az is, hogy a megvalósításuk bizonytalan. 
Amikor a kormány „utóolimpiáról” beszélt, nem 
is tudta, milyen pontosan fogalmazott. A 2004- 
es olimpiai Játékok előkészítését is az utolsó 
pillanatban kezdték meg, így a végeredmény 
sem volt éppen csodás. De milyen szép példát 
adtak a nemzetközi közösségnek! Görögország 
megalapozta hírnevét.

Miért érdeke az egy városnak, hogy kul
turális főváros legyen, ha az ünnepségsorozat 
után semmi sem marad? Ezt a kérdést teszik fel 
Patras lakói. Nem mernek turistákat várni, az új 
infrastruktúra egyszerűen nem létezik. A patrasi 
önkormányzat 2005-ben aláírt egy 28,3 millió 
euróról szóló szerződést, vállalva négy 
építkezés megkezdését 2006. január í-jén.

Egy év elteltével az építkezések állapota elég 
érdekes: sem terv, sem építési engedély nem 
áll rendelkezésre a Patrasi Szabadtéri Színház 
felépítéséhez. A régi központi raktár kulturális 
központtá történő átalakítása -  mely a kultu
rális főváros rendezvénysorozat megnyitásának 
helyszínéül szolgált volna -  csak a nyár végén 
fejeződik be. A régi városi kórháznak múzeum
má történő átalakítása 2008 márciusában való
sul meg (két évvel a kulturális fővárosi év 
után), a kemping felújítása ugyancsak 2008-ban 
ér véget -  ha minden jól megy!

Mindazon felül, hogy ezeket a terveket 
2006-ban nem látjuk megvalósulni, a város arra 
sem lesz képes, hogy sok-sok értékét megmu
tassa. Ez hatalmas csalódás. Patras kétezer

éves történelemmel rendelkezik, de a római 
és görög antik színház felújítása csak 2009-ben 
készül el. A neoklasszikus épületek homlokzatá
nak restaurálását is csak abban az évben 
kezdik majd el, ugyanúgy, mint a tengerparti 
fürdőhelyek kiépítését. A várak felújítása és az 
ásatások nem is szerepelnek a programban...

Ráadásul a rossz gazdasági vezetés mellett 
a programok sincsenek rendesen kidolgozva. 
Százhatvan eseményt jelentettek be, de csak 
harminc lebonyolítását erősítették meg, és 
ennyiről írtak alá szerződést. Még ha a 
Leonardo da Vinci kiállítás meg is nyitotta 
kapuit, Carlos Santana, Sting és lan Anderson 
érkezése bizonytalan, mint a többi program is.'

Az új művészeti igazgatót, Alexis Alatsist, 
aki a 2004-es Athéni Olimpiai Bizottság elnöke 
volt, nagyon várják. Nem akarja Patrast szé
gyenben hagyni, de tisztában van a helyzet 
nehézségével, és nagyon kell vigyáznia, hogy 
ne riassza el a közönséget, mert lehet, 
hogy az inkább Delphoi meglátogatását 
részesíti előnyben.

A patrasi események költségvetése összesen 
150 millió euró, de az összeg nagy részének 
már nyoma veszett, és nem tudni, hová. 
Egyetlen pozitív dolog maradt, amit a város 
már hosszú évek óta a legjobban csinál, és ez 
a karnevál. Ebben az évben ez hat héten át tart 
majd, megszakítás nélkül. Ilyen helyzetben 
talán a legjobb az álarcok mögé bújni, így 
elkerülhető a patatras.' ■

1 A Patras által 2006-ra beígért könnyűzenei húzó pro
gramok nem valósultak meg (a szerk.).

2 Szójáték Patras nevével. „Patatras” annyi, mint: kínos 
helyzet, pofára esés.
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S Z Í N H Á Z R Ó L

BALOGH RÓBERT -  KOSZITS ATTILA 
P. MÜLLER PÉTER -  STURM ANDREA

POSZTimpresszionizmus
A 2009. június 4 -13 . között lezajlott kilencedik Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) hozta ez idáig a legnagyobb szakmai sikert a pécsi színházi élet
nek. Mint az alábbi díjtáblázatból látszik, a Pécsi Nemzeti Színház produkciói és művészei öt szakmai dijat nyertek el, a legjobb előadás (Istenítélet, rendező 
Mohácsi jános), a legjobb női főszereplő (Herczeg Adrienn), a legjobb férfi mellékszereplő (Pál András), a legjobb díszlet (Istenítélet, díszlettervező Khell Zsolt) 
díját, és az egyik különdíjat (Kovács Márton zeneszerzői munkáiért az Istenítélet és A képzelt beteg című előadásokban). A díjazottaknak és a díjnyertes pro
dukciók valamennyi résztvevőjének szeretettel gratulál az Echo szerkesztősége!

A IX. POSZT díjazottjai

A szakmai zsűri díjai
Legjobb előadás: Arthur Miller: Istenítélet 
Rendező: Mohácsi János 
Pécsi Nemzeti Színház

Legjobb rendezés: Ascher Tamás
Julián Crouch-Phelim McDermott: Jógyerekek
képeskönyve
Örkény István Színház, Budapest -  Művészetek 
Palotája
közös produkció valamint
Makszim Gorkij: Barbárok Katona József
Színház, Budapest

Legjobb női főszereplő: Herczeg Adrienn 
Arthur Miller: Istenítélet 
Pécsi Nemzeti Színház 
valamint
Moliére után: A képzett beteg 
Pécsi Nemzeti Színház

Legjobb férfi főszereplő: Gyabronka József 
Bérháztörténetek 0.1 
Szputnyik Hajózási Társaság -  Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet -  Labor, 
Budapest

Legjobb női epizódszereplő: Börcsök Enikő 
Tracy Letts: Augusztus Oklahomában 
Vígszínház, Budapest

Legjobb férfi epizódszereplő: Pál András 
Arthur Miller: Istenítélet 
Pécsi Nemzeti Színház 
valamint
Moliére után: A képzelt beteg 
Pécsi Nemzeti Színház

Legjobb díszlet: Khell Zsolt
Arthur Miller: Istenítélet Pécsi Nemzeti Színház
valamint
Makszim Gorkij: Barbárok 
Katona József Színház, Budapest

Legjobb jelmez és maszk: Nagy Fruzsina 
Julián Crouch-Phelim McDermott: Jógyerekek 
képeskönyve
Örkény István Színház, Budapest -  Művészetek 
Palotája közös produkció

Különdíj a legígéretesebb színházi törekvésért: 
a Szputnyik Hajózási Társaság -  Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet -  Labor 
társulatnak

Különdíj:
Ungár Júlia dramaturg 
Kovács Márton zenész-zeneszerző

A MASZK Országos Színészegyesület színész 
zsűri díjai
Legjobb férfi alakítás: Trill Zsolt 
Mihail Ugarov: Oblom-off 
Csokonai Színház, Debrecen

Legjobb női alakítás: Nagy Mari 
Botho Strauss: A park 
Nemzeti Színház, Budapest

A Fidelio Est díjai
Legjobb 30 év alatti színésznő: Tenki Réka 
Makszim Gorkij: Barbárok 
Katona József Színház, Budapest

Legjobb 30 év alatti színész: Pálfi Ervin 
Háy János: A Gézagyerek 
Szabadkai Népszínház, Magyar Társulat

A közönségzsűri díja
Mihail Ugarov: Oblom-off 
Rendező: Andrzej Bubién 
Csokonai Színház, Debrecen

A Thália Színház Rivalda díja
Háy János: A Gézagyerek 
Szabadkai Népszínház, Magyar Társulat 
William Shakespeare: A velencei kalmár 
Gárdonyi Géza Színház, Eger

A három zsűri

Szakmai zsűri
Konter László -  Magyar Színházrendezői 

Testület
Tordai Hajnal -  Magyar Látvány-, Díszlet- és 

Jelmeztervező Művészek Társasága 
Zappe László -  Színházi Kritikusok Céhe 
Egressy Zoltán -  Drámaírói Kerekasztal 
Huszár Zsolt -  MASZK Országos 

Színészegyesület
Orbán Eszter -  Színházi Dramaturgok Céhe 
Robin Detje -  német kritikus, fordító

Színész zsűri
Barnák László 
Felföldi Anikó 
Kézdy György

Közönség zsűri
id. Angyal Péter közgazdász 
Bállá Gizella középiskolai tanuló 
Molvay Norbert jogász
Petreczky Zsuzsanna külkereskedelmi munkatárs 
Pók Csabáné tanító
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A zsűri ítélete: 
győzzön az Istenítélet
Bár az évek során gyakran bekerültek a Pécsi 
Nemzeti Színház produkciói a versenyprogramok
ba, a POSZT-ok történetében eddig nem sok 
babér termett számukra. Az első fesztiválon 
vendégművészként még Bubik István nyerte el a 
Legjobb férfi főszereplő díjat a Pillantás a hídról 
darabban nyújtott alakításáért, azóta semmi... 
Úgy látszik, Arthur Miller jó ómen, hisz ezúttal 
a Salemi boszorkányok hozott szerencsét és öt 
díjat is a pécsi társulatnak, melyet vendégren
dezőként Istenítélet címmel Mohácsi János állí
tott színpadra. Ezért érdekes lehet a véleménye 
az elsöprő sikerről, a társulatról, s az ilyen elis
merésekről.

Mohácsi János: Mérhetetlenül boldog 
vagyok, ahogy a társulat is. Ebben a világban 
vagy korban nagyon ritka, hogy a befektetett 
munka megtérül, s ez megható... Tudom, hogy 
mit dolgoztunk ezzel a darabbal, de minden 
darabbal ennyit szoktunk dolgozni, vagy még 
többet. Nagyon örülök, hogy ez így egyszer 
csak bemosolygott az ajtón.

— Itt rendelkezésre állt egy tehetséges 
fiatal társulat, velük kellett megvalósítani az 
elképzeléseket. Mi az, amit sikerült kihozni 
belőlük, hisz korábban nem mindig hozták ezt
a formájukat?

MJ: Legyen az ő bajuk, hogy eddig 
nem adták ezt a formájukat. Azt sem hiszem, _ 
hogy én hoztam ki bárkiből bármit. Emberekkel 
dolgozok együtt, és aki akar utazni, az utazik, 
aki nem akar, az pedig nem utazik. Én nem 
verek ki belőlük alakítást, nem erőszakolom 
meg őket érte, mint a klasszikus filmeken szok
ták az ordító rendezők, hogy még, még, még! 
Ilyet sosem teszek. Jön valaki, vagy nem jön. 
Hallgat arra, amit mondok, vagy nem. Hallgat 
a társai szavára, vagy nem. Tehát ebből lesz 
a cserebogár.

— Ez egy kreatív csapatmunka, de 
abban is meg kell találni a megfelelő kapcso
lódási pontokat, hogy amit a színész megpróbál 
belevinni, abból mi az, ami beleillik. A megfelelő 
helyre kell tenni, s a részekből az egészet 
összeállítani. Azért ez óriási munka.

MJ: így van, nagy munka és mindig 
résen kell lenni. A próbák első percétől az utol

Pécsi Nemzeti Színház -  Arthur Miller: Istenítélet

Pécsi Nemzeti Színház -  Moliére után: A képzelt beteg

sóig oda kell figyelni akkor is, ha éppen nem 
történik semmi. Igen, tényleg fárasztó, de na
gyon jó, mert szeretem csinálni. Tehát nem 
arról van szó, hogy sajnálom magam, ha nem 
nyerek díjat. Nagyon boldog vagyok akkor is, 
amikor nem díjakkal mászkálok az utcán.

— Mennyire szól a darab az aktuális 
hatalmi viszonyokról?

MJ: A napi aktualitásoknál sokkal 
mélyebb kérdéseket állít középpontba. Arról 
szól, hogy hogyan morzsolja fel magát egy 
olyan közösség, amelyik egyébként teljesen 
békében és egészségesen élhetne. Ez persze 
akár erről az országról is szólhatna...

— Már több alkalommal elismerték
a Mohácsi-rendezéseket a POSZT-okon. Milyen 
inspirációt jelentenek ezek a díjak a továbbiakra?

MJ: Megette a fene, ha a díjak 
inspirálnák az embert a munkára. Nem így van, 
a díjak jönnek, azokról nem tehetünk. Az itt 
látott előadásokból kb. három szó nélkül 
megérdemelte volna a Legjobb előadás, vagy 
Legjobb rendezés díját. A színészek közül pedig 
még több érdemelne díjat. Persze jó vissza

jelzés, szívet melengető dolog, de nem a díjak 
mondják meg, hogy merre menjünk. Ez pont 
olyan, hogy nem a KRESZ táblák mondják meg, 
hogy merre menjünk, hanem megyünk, és a 
táblák csak segítenek az úton... Egyébként nem 
tartom szerencsésnek az egyszemélyes válo
gatási rendszert, nem biztos, hogy azok az 
előadások kerültek ide, melyeknek itt kellett 
volna lenni. És még akkor sem sértődtem volna 
meg, hogyha az én két pécsi előadásom közül 
az egyik kimarad. A zsűri munkájáról is megvan 
a véleményem, akkor is, ha én nyertem...

Herczeg Adrienn: Álmomban sem 
jutott volna eszembe, hogy én leszek a Legjobb 
női főszereplő (Elizabeth Proctor, illetve 
Toinette szolgáló alakításokért). Tudtuk, hogy 
az Istenítélet egy nagyon jó kört futó előadás 
volt, s kivételesen sikerült most a POSZT-on.
De miután megnézték az emberek, és rengete
gen jöttek gratulálni az előadást követően, azt 
gondoltam, hogy jó-jó-jó, de utánunk is lesz 
még sok remek előadás. Azt hittem, hogy nem 
jó az elején szerepelni, mert jön még öt-hat 
jobb, és ki emlékszik már ránk. De kiderült, 
hogy nem okozott gondot, hogy az első két 
nap látta a zsűri az előadásainkat. Egyébként 
most szerepeltem először a POSZT-on. Az első 
nap a Képzelt betegben picit megzavarodtunk, 
biztos a stressz... Az Istenítélet meg valahogy 
lelazultan, felszabadultan ment: jó, itt ülnek a 
nézők, mint az év 365 napján. De közben vala
mi olyat éreztünk, amire a Mohácsi János, aki 
kintről figyelte, azt mondta, hogy úristen mi 
történt?! Fura volt, mert már nemegyszer, nem 
kétszer játszottuk, és most belülről azt éreztem, 
hogy úristen, hogy mondtam ezt! S azért 
vagyok most rettentő zavarban a díjtól, mert 
azért itt volt az összes vígszínházas, katonás és 
örkényes nagy színésznő, hogy én most hogy 
jövök közéjük? Már tavaly a Kritikusok-díjánál is 
azt éreztem, akkora a nyomás rajtam, hogy 
Istenem, most „rajtam a világ szeme”. Hogy 
ho-ho-hó, akkor most itt ilyen jónak minimum 
kell lennem.

Pál András: Ujjongtam, amikor éjjel 
a telefonba bemondták, hogy az Istenítélet a 
legjobb előadás, és amikor hozzátették, hogy 
én lettem a Legjobb férfi mellékszereplő (Halé 
tiszteletes, illetve Mimolette imádója), akkor

POSZT FEVÉTELEK: TÓTH LÁSZLÓ
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bizony megijedtem, hogy jaj... -  hogy a 
felelősséget hárítsam magamról. De ez egy 
fiatal színész számára fel nem fogható jó érzés 
volt. A másik pillanatban viszont eszembe jutott 
az összes kollégám -  nemcsak a pécsiek. 
Ilyenkor arra gondolhat egy laikus, hogy akkor 
ez biztos micsoda jó színész, de ez sokkal 
bonyolultabb. Tehát a Mohácsi János és István, 
a Kovács Marci, meg azok a kollégák, akiknek 
a szemébe nézek a színpadon, nélkülük nincs 
ez a díj. Az Istenítélet előadáson tényleg na
gyon jól éreztem magam fent a színpadon. 
Eleinte nyilván be voltam tojva, de egy pillanat 
alatt elfelejtettem, hogy mi van. Kizárva a vilá
got, a kollégákkal együtt valami félelmetes 
összhang alakult ki, és ez nagyon ritka, hogy 
így meg tud történni egy előadás. Akik más tár
sulatokból is látták, nagyon szerették a produk
ciónkat, és elképesztő érzés volt az a hihetetlen 
taps a végén. Olyan zavarba jött az egész 
banda, hogy csak szorongattuk egymás kezét, 
és nem tudtuk, hogy ilyenkor vajon ér-e 
mosolyogni, vagy átadhatom magam a 
döbbenetnek. Hogy a Képzelt betegből idézzem 
Zayzon Zsolt egyik mondatát: „Tudtátok, hogy 
a színészek, amikor azt hiszitek, hogy összjáték, 
csak így átbeszélnek egymás mellett a vakvilág
ba...” Na, ez aznap este tényleg nem így volt.

Kovács Márton (a Mohácsi darabok 
zenéjéért részesült különdíjban): Jólesik az 
embernek, ha elismerik, amit csinál. Érthetetlen, 
hogy a színházi szakmában nem szokás ilyen 
szempontból a zeneszerzőkre is figyelni. Míg 
a filmeseknél elismert és számon tartott 
tevékenység, mindenféle filmfesztiválon létezik 
zenei díj. Miközben, ahogy a filmnél, a szín
háznál is a hangok, az előadás akusztikája 
erősen meghatározza a karakterét egy darab
nak. Más kérdés, hogy egy rendezőt mennyire 
érdekel ez a része a színházcsinálásnak, 
mennyire akar valamit kezdeni a hangokkal. 
Nemcsak a közfelfogás szerinti zene fogalmát 
emlegetem, hisz lehetnek egy előadásnak 
olyan, szinte alig hallható hangjai, melyek 
mégiscsak fontosak, meghatározzák a miliőjét 
egy jelenetnek, vagy akár az egész darabnak. 
Alapvetően a színházat szeretem, s a zene 
eszköz számomra, hogy részt vegyek egy 
előadásban. Szerencsém van, hogy Mohácsi 
János nemcsak hogy nagyon szereti a zenét, 
hanem az is érdekli, hogyan lehet használni.
S ahogy a színészek sem magnóról beszélnek, 
ezért fontos, hogy a zene is élő legyen, hisz 
fizikailag is van jelentése. Más kérdés, hogy 
aztán merre viheti a történetet, vagy az

előadást. De mindig jó nézni bárkit, aki szín
padon zenél. 2000-ben dolgoztunk először 
együtt Mohácsival a Kaposvári Csiky Gergely 
Színházban, a Megbombáztuk Kaposvárt darab
ban (ami szintén a Legjobb előadás díjat kapta 
az első POSZT-on), s azóta tart az 
együttműködés. Csodaszerű az, hogy a Jánost is 
inspirálja, amit én csinálok, én meg tényleg 
neki köszönhetem az egészet. Mert egy csomó 
helyzetben, pillanatban, hogy a zene hat, illetve 
működik, az nem attól függ, hogy mit Írogattam 
le a papírra, vagy mit gyakorolgattam a 
zenészekkel, hanem attól, hogy azt a János 
milyen szituációba tudja belerakni. Nekem 
a próbafolyamatban is folyamatosan reagálnom 
kell, menet közben akár új irányt is kaphat 
a darab. S én is beleszólhatok, javaslatokat 
tehetek, hogy a zene mit tudjon, mit vessen 
fel, milyen irányba menjen, és a zenekarral mi 
legyen. Szabadon gondolkodhatok a szabadság 
minden terhével együtt.

K

A törvény szövedéke...

A most a POSZT-on a szakmai zsűri által a 
legjobb előadásnak minősített Istenítéletről 
az Echo 2008/4. számában közöltünk kritikát.
Itt egy másik írás néhány részlete egy másik 
Istenítéletről.

Mohácsi János rendezése felnyitja Miller 
drámájának zárt tereit, s ami a darabban 
szobákban és cellákban játszódik, az itt a lelátó 
fókuszába és a tömeg lüktetésének, hul
lámzásának közegébe kerül. Mohácsi korábban 
is vonzódott a tömegjelenetekhez (Ármány és 
szerelem, A nagy Romulus, Csárdáskirálynő stb.), 
ezúttal azonban a Proctoréknál zajló részlet 
kivételével a privát történéseket is nyilvánossá 
teszi.

Ezzel a színpadi értelmezéssel leporolja a 
milleri dramaturgiát, előtérbe helyezi a teatrali
tást, és Proctor mellett főszereplővé avatja a 
tömeget. A tizenhat színész mellett a kéttucat
nyi statiszta állandó mozgatása, egyéni arcuk 
felvillantása, a csoport olvasztótégelyként való 
(elvegyülést és kiválást előidéző) működtetése 
új dimenziót ad A salemi boszorkányok 
történetének.

Ez a tömeg termeli ki magából a tömeg- 
pszichózist, a bűnbakképzést, a civilizált, jogi 
igazságszolgáltatás formáját öltő gyilkolást, a 
rajongást, a vakhitet, a küldetéstudatot, és még

sok minden mást, amit a puritanizmustól a 
populizmusokig oly jól ismerünk. Miller kom
pakt drámai szituációja, a szerelmi bosszúból 
és csitrik önmentéséből összeszőtt privát 
történet társadalmi méretű és horizontú, 
szuggesztív színpadi látomássá válik, bemutatva 
azokat a folyamatokat, amelyek megteremtik és 
fenntartják az emberi önszerveződést behálózó 
amoralitást és irracionalitást. Azt az élményt, 
hogy „a törvény szövedéke mindig fölfeslik 
valahol”.

Az előadás nem aktualizál, egyszerre időtlen 
és időszerű. Időtlen a mechanizmus bemuta
tásában, a látványvilágban, időszerű a gesztu
sokban, a nyelvezetben és az effektusokban. 
Máthé Elek fordítása Hubay irodalmi 
párbeszédeinél nyersebb és kollokviálisabb.
A kellékek maiak: Proctor fegyvere, a tárgyalási 
jegyzőkönyvvezető írógépe, a kenyérre húzott 
nejlonzacskó. Ugyanakkor Szűcs Edit ruhái kor
talanul stilizáltak, úgy idézik fel a tizenhetedik 
századot, hogy az ötvenes éveket és a jelent is 
magukban rejtik.

Mohácsi a változtatásokkal Miller darabját 
nem redukálja, hanem kiteljesíti. Rendezését 
a komplexitás, a részletek árnyalt kidolgozása, 
a szimultán effektusok alkalmazása jellemzi.
Az előadás legfőbb erénye, hogy minden 
szólam, motívum és problémakör világosan 
érzékelhető, a darab bonyolult dinamikája tiszta 
polifóniában jelenik meg. Minden helyzet él, és 
minden helyzet egyszerre több szempontot is 
láttatni enged. Látható, hogy az ember társas 
léte feloldhatatlan ellentmondásokkal, parado
xonokkal terhes. Az ideológiának nem racionali
tásra és kételyre, hanem lojalitásra és vakhitre 
van szüksége. Az intézmények igazságot 
sohasem, csak ítéleteket tudnak osztani. Azt, 
hogy ki a bűnös és ki az ártatlan, azt bűnben 
fogant hatalmi szervezetek döntik el. A tár
sadalmi lavinákat lepkeszárnycsapások indítják 
el. Noha az előadásban az elítéltek földi 
Gyehenna-tűzben lelik halálukat, a színpadi 
tribün tölcsére voltaképpen jégverem, a homo 
amoralis közege.

Fontos és emlékezetes előadás. Mohácsi 
János rendezésében a megfiatalodott együttes 
olyan ensemble-játékot produkál, mely a dráma 
üzenetén túl esztétikai önreflexióként is 
működik. A társulatból az egyes szerepekben 
kiemelkedő majd a többiek közt elvegyülő 
szereplők a produkció során az egyéni 
szólójátékok mellett ismét megvalósítják azt, 
amiről Kaposvár egykor híressé vált: a színházi 
csapatmunkát. (Kritika, 1995. május)

M

Örkény István Színház, Budapest -  Crouch-McDermott: lógyerekek képeskönyve Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza: Ödön von Hon/áth: Kasimir és Karoline
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Megrakják a tüzet

Nevetnek. Miért nevetnek? Olvastam. Nincs 
benne semmi mulatságos. Ez egy tragédia. 
Embereket égetnek meg, ez nem vicces. És már 
megint. Kuncognak. Most halkan, finoman, ők 
is érzik, hogy nem illik ezt most, próbálják 
visszatartani. Vagy mégsem. Már az egész sor 
kacag. De mi ezen olyan vicces? Szinte látom 
a mellettem ülő ír fiú kérdéseit. Odahajolok, 
próbálom fordítani a poénokat, persze nem 
megy. Közben én is felnevetek néha; szegény 
biztatóan mosolyog hozzá, nem akarja elrontani 
a szórakozásomat. Szünetben összeszedem 
a POSZT-ra importált ír színészosztály többi 
tagját; ők is magyarázatot kérnek. Igen, ez az 
a darab, csak hát egy kicsit másképp. Mert a 
tragédia önmagában nem tragikus. Nem, azért 
nem lett belőle vígjáték, a viccek csak ellensú
lyozzák a tragédiát. Mert a tragédia önmagában 
nem tragikus, igen, tudom, hogy ezt már mond
tam. Mindenben kell lennie valami humorosnak, 
tudjátok, az éremnek is két oldala van, meg az 
alma is messze esik a ribizlibokortól.
A szenvedéssel teli jelenetek szánalmasak 
lesznek, nem sírunk rajta, vagy legalábbis csak 
kínunkban. Mert olyan hogy tragédia, nincs. 
Nem, ez nem biztos, ezt csak én mondom, de 
értitek... Második felvonás, Proctor és Proctorné 
jelenete a börtönben. Az ír fiú örül a láthatóan 
tiszta fájdalommal telített búcsúnak, én hálás 
vagyok az őket megzavaró tiszteletesért és az 
alkoholista börtönőrért. Az előadás közben 
kovácsoltam néhány normális érvet, készen 
állok az újabb vitára. Sajnos nem volt rá szük
ség. Ugyan szokatlan még nekik a Crucible mint 
tragikomédia, de már sorolják is, milyen jó volt 
a Proctort játszó színész, az orvos, Halé 
tiszteletes, fantasztikus a zene, a díszlet, a 
tömeg szerepeltetése. Még a vastaps is tetszett 
nekik. Ilyen sincs Írországban.

Moha bácsi meséi

Változtatni kellene a POSZT válogatási elvein. 
Mohácsi János több helyen nyilatkozta, azt 
fájlalja, hogy nem három előadással szerepelt 
az országos találkozón. A rendező rajongó
jaként egyetérthetnék ezzel az állítással, de 
mégsem. Az hogy idén a kaposvári színház 
egyetlen előadással sincs jelen a POSZT

versenyprogramjában, az csak a válogató 
felelőssége (illetve talán jelzi, valami változás 
történt e téren, mivel a korábban alulreprezen
tált PNSZ két Mohácsi János rendezte előadás
sal szerepel, talán Pécs veszi át Kaposvár szín
házi szerepét?). A kaposváriak Helytartó című 
előadása -  minden ilyen állítás pusztán szub
jektív lehet - ,  melyet szintén Mohácsi rendezett, 
jobbnak tűnt számomra, mint a Pécsi Nemzeti 
Színház Istenítélete -  erre nem rám cáfol ez 
az előadás! A POSZT-on futotta eddigi legjobb 
formáját, díjakat halmozott.

Öröm volt látni Herczeg Adriennt, amikor 
a legjobb női főszereplőnek járó díjat átvette, 
ahogy Pál András a legjobb epizódszereplőjét. 
Jogosan kapták, bár a két Mohácsi előadásban 
nincsen kiugró színészi alakítás. Vagy ha van, 
akkor többeknek járt volna ez a díj. Kovács 
Miminek például, aki mindkét darabban épp 
akkora munkát végzett, mint Herczeg Adrienn. 
De éppúgy járna díj Szabó Verának, Darabont 
Mikoldnak, Zayzon Zsoltnak, Stenczer Bélának, 
Lipics Zsoltnak... A zsűri nehéz helyzetben van, 
ha egy társulat egységesen jó a produkcióban. 
Annak örültem, hogy Kovács Márton különdíjat 
kapott a zenéjéért. Bár ez a díj annyira biztos 
évről évre, mint mondjuk Bagossy Levente 
díszlettervezői elismerése, ha jelen van a 
POSZT-on (most Németországban dolgozott).

Ahogy Mohácsi János, úgy Ascher Tamás is 
meghatározó alakja a mai színháznak (Gothár, 
Zsótér...), de hiába rendeztek több darabot egy 
évben, a kezük nyomát magukon viselő produk
ciók nem különböznek annyira egymástól, hogy 
indokolt lenne beválogatni kettőt-hármat egy 
alkotótól. Ezáltal nem gazdagabbnak, hanem 
szegényebbnek tűnik számomra a POSZT 
kínálata. Évek óta folyik egy vita a POSZT- 
értékelőn, hogy nem jó így a válogatás, ne 
egyszemélyi döntés legyen, miképp áll össze 
a versenyprogram. Az egyik érv, hogy az egyéni 
ízlés számonkérhetetlen, s ha szakmai grémiu
mok válogatnának, akkor is maradnának 
hőzöngők, például nem látná minden válogató 
az összes darabot. Viszont az is igaz, hogyha 
többen válogatnának, akkor mégiscsak valami
féle konszenzus jöhetne létre. Koltai Tamás,
MGP ugyanúgy lehurrogná az egészet -  de hát 
voltaképpen ez a dolguk. A POSZT-ba belekó
dolt cél a színházi évad sokszínűségének meg
mutatása, ami úgy jobban érvényesülne, ha 
létezne egy fék, hogy egy rendezőtől csupán 
egy előadás szerepelhet -  amelytől csak 
különösen indokolt esetben lehet eltérni. Mert 
a magyar nyelvterületen létrejövő előadásokból 
négy-öt olyan születik egy évben, amely létre

jötte nélkül szegényebbek lennénk. Ezt 
megerősíti az idei válogatás is.

B

Mondd, te kit választanál?
-  avagy a zsűrizés kulisszatitkai
Janisch Attila válogatónak köszönhetően idén 
rekordmennyiségű, 18 versenydarab került a 
programba. A héttagú Szakmai zsűri dramaturg 
tagja, Orbán Eszter szerint ez két alkalommal 
jelentett nehézséget, amikor 3-3 előadást is meg 
kellett nézniük egymás után.

Orbán Eszter: Szerencsére nagyszerű 
válogatás került elénk, köztük néhány 
fárasztóbb, nagyobb figyelmet igénylő előadás
sal, ami nem is mindig nyerte el a tetszésünket. 
De kevés volt az ilyen, így most igazi 
élménynek számított zsűritagnak lenni.
A kimerítő munkát borzasztóan élveztük, tehát 
jó kedvvel, sok energia ráfordítással, nagy 
örömmel végeztük.

A válogatás erős színházi állításokat gyűjtött 
össze és mutatott be. A legkülönbözőbb szín
házi irányzatok is megjelentek, fontos, hogy 
a független színházi kezdeményezések három 
különböző fajtája is. A kőszínházi előadások 
közül is sokféle szerepelt, tehát a legkülön
bözőbb törekvéseket megjelenítő válogatás 
felmutatta a magyar színházművészet valós 
értékeit. Azt tapasztaltuk, hogy milyen sok az 
energia ma Magyarországon a színházcsinálás 
különböző irányzataiban, és milyen magas a 
szakmai színvonal. Mindenképpen párbeszédre 
érdemesek az itt látott előadások. A zsűri 
német tagja, Robin Detje kritikus, fordító, aki 
végzett színész is, illetve saját társulata van 
Berlinben, azt állapította meg, hogy nagysze
rűek a magyar színészek. Még a legkisebb 
szerepekben is olyan kvalitások vannak, hogy 
még Berlinben -  amiről azt gondoljuk, milyen 
fantasztikus és biztos még sokkal-sokkal jobb 
lehet az ottani színházi élet, mint itt - ,  sincs 
ennyi, ilyen szintű színész.

— Úgy tűnik, hogy a papírforma 
érvényesült a díjak odaítélésénél, hisz Mohácsi 
János és Ascher Tamás két-két rendezése nyert, 
bár a szintén két darabbal szereplő Horváth 
Csaba munkái annyira nem nyerték el a dönt- 
nökök tetszését...

OE: Vajon mit tett volna Janisch Attila, 
ha neki kellett volna választania, hogy melyik 
Mohácsi darabot akarja megmutatni a kettőből

Szputnyik Hajózási Társaság-Modem Színház- és Viselkedéskutató Intézet-Labor,
Budapest — Bérháztöredékek 0.1 Maladype Színház, Budapest — Georg Büchner: Leonce és Léna
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a szakmának? Lehet, hogy papírformának tűnik, 
de az Istenítélet előadás után a zsűriben 
valójában nem volt vita, olyan magasra tette a 
mércét. Tehát a második nap már volt jelöltünk 
a Legjobb előadásra, és innentől kezdve azt 
vártuk, hogy jön-e egy újabb produkció, ami 
felülírja ezt az érzésünket. És végül nem talál
tunk. A Mohácsi testvérek olyan remek érzékkel 
nyúltak a Salemi boszorkányok Arthur Miller 
darabhoz, ami igazán aktuálissá tette, és finom 
arányérzékkel működött a hozzátett irónia 
jóvoltából, miközben folyamatosan élt a darab 
drámaisága. Valóban az eredeti mű szellemében 
készült és mának szóló átirat született. Ascher 
Tamás munkáival kapcsolatban a demokrácia 
szabályai szerint a többségi döntés érvényesült. 
Az nem véletlen, hogy mindkét előadást 
megemlítettük. A Katona József Színház (Gorkij) 
Barbárokjában nagyon látszik a mesterségbeli 
tudás, mind a színészekben, mind a rendezés
ben, tényleg tökéletes produkció. De a 
zsűritagok többsége úgy vélte, hogy fontos 
az Örkény Színház Jógyerekek képeskönyvében 
megjelenő színházi játékosság és invenció is.
Az biztos, hogy Ascher Tamás kiemelkedő 
képességű rendező, s ezt mindannyian így lát
tuk. Ennek ellenére dönthettünk volna másképp 
is, hisz versenyben volt még Bérezés László 
Gézagyerek rendezése is, de a többség Ascherra 
szavazott.

— A Pécsi Nemzeti Színház Istenítélet 
előadása tarolt, hisz a Legjobb előadásért járó 
fődíj mellett a Képzelt betegben is fellépő 
Herczeg Adrienn lett a Legjobb női főszereplő,
Pál András a Legjobb férfi epizódszereplő,
Kovács Márton az előadások zenéjéért részesült 
különdíjban, illetve Khell Zsolt kapta a Legjobb 
díszletért járó díjat...

OE: Többször is beszéltünk a zsűriben 
erről, számba vehetjük-e, hogy valaki két 
előadással került be rendezőként, illetve 
színészként? Herczeg Adrienn mellett végül az 
döntött, hogy egymást követő két estén óriási 
intenzitással dolgozott, és ráadásul két teljesen 
különböző karaktert hitelesen tudott megfor
málni, ami bizonyította, hogy milyen erős 
színésznő. Ugyanezt elmondhatom Pál 
Andrásról is.

S Z í N H Á Z R

Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy — A csoda

— Gyabronka József is több darabban 
szerepelt, de a Legjobb férfi főszereplő elismerést 
a polgárpukkasztóan terjengős elnevezésű 
Szputnyik Hajózási Társaság-Modern Színház- és 
Viselkedéskutató Intézet-Labor, Budapest társu
latának Bérháztörténetek o.i előadásában nyúj
tott alakításáért vehette át.

OE: Gyabronka József ingatlanügynök
ként tragikus sorsot formált meg; hagyományos 
értelemben vett fejlődéstörténettel találkoztunk 
az előadásban. Fontos a szerepe, hisz ő kötötte 
össze a látomásos sztorikat. S az sem véletlen, 
hogy a Bodó Viktor rendezte groteszken 
abszurd és újszerű előadás elnyerte a 
Legígéretesebb színházi törekvésért járó 
különdíjat. Ami viszont érdekes, hogy tradi
cionális értelemben vett férfi főszerep gyakor
latilag egy volt: az Oblom-off címszerepe, Trill 
Zsolt remek játékával. De úgy gondoltuk, hogy 
értékelni kell a hagyományos értelemben nem 
teljesen főszerepnek ítélt alakításokat is. Tehát 
nem szabad elvenni egy fantasztikus alakítástól 
a lehetőséget hogy díjazott legyen, csak azért, 
mert az új kor igényei szerint maga a darab 
nem a megszokott férfi vagy női fő- illetve 
mellékszerepek összességéből adódik.

— Ha Trill Zsoltot kivennénk az említett 
darabból, akkor bizony egy erősen közepes 
előadás lenne, ez is bizonyítja zsenialitását, nem 
véletlen a Színész zsűri Legjobb férfi alakításért 
járó díja...

OE: Szakmai zsűriként végül úgy dön
töttünk, hogy díjunkat olyan alakításnak, 
színészi jelenlétnek adjuk, amely egy 
alapvetően jól működő és magas színvonalat 
képviselő előadásban nyújtott kiemelkedő tel
jesítményt díjaz. Teljesen egyetértek azzal, hogy 
Trill Zsolt alakítása a maga nemében zseniális 
volt az Oblom-off-ban, de sajnos rajta kívül 
abban az előadásban nagyon kevés volt... Bár 
még Györgyi Anna teljesítménye is felmerült a 
Női mellékszereplő kategória díjazásakor. Ezek 
persze már szakmai kérdések, lehet vitatkozni 
arról, hogy rendezői tévedés-e a darab, minden
esetre az ő alakításaikon kívül a szakmai 
zsűriben mély nyomot nem hagyott a debreceni 
előadás.

K

Mondd kis kócos, hol van 
a mamád?
A Bagó Bertalan rendezte Hamlet (Zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színház) kamaszos hevülettel, 
fésületlenül, nyeglén szólt időnként pár percen 
át, a többi csak halál, unalom, nyammogás. 
Amióta német nyelvterületen láttam klassziku
sokat másfél órában, egy részben, színházra 
alkalmazva, nem igazán értem, miért kell annyit 
szenvelegni, ha csak felmondják a történetet, 
s nem adnak hozzá valami újat: értelmezést, 
látványt, mozgást, minek üresjáratban felmon
dani a szöveget, amikor a sztorit ismerjük...

Örömteli, hogy humorforrássá válik az 
Arany-fordítás, és a szaxofonszóló, a szünetben 
az örömzenélés, ahogy a szellemről rituálisan 
lehullnak páncéljának darabjai, vagy ahogy 
a hatalmas lepleket duzzasztja a szélgép, vagy 
ahogy magával a mélybe húzza a leplet az 
eltűnő szellem. Akadnak bombasztikus elemek, 
csak még, még és még. Kevés volt a 
jelenetenkénti egy-egy invenció. Mert valóban, 
hol vagyunk már Gábor Miklós szöszke, parókás

Ó L

Hamletiétől, vagy a POSZT-on a színház 
nézőterén végig feszülten figyelő Gálffy László 
érzékeny alakításától... Bagó Hamletiében 
a mélységek nem tárultak fel, néhol kellemesen 
megborzongat a distancia, ahogy belenyúlt 
Shakespeare ikonikus darabjába, csak ez 
messze van a nagy belenyúlástól. Többnyire 
teljesen üres térben bóklásztak a színészek, a 
királyi udvarban nem volt udvartartás (Dániában 
is válság van), egy tucatnyi színész, ha össze
sen felvonult az egész előadáson. 
Magánemberek jöttek-mentek, nem királyfiak, 
csak akkor mit keresett Claudius fején korona? 
Mi végre ez az egész? -  kérdezhetném még oly 
sok darab esetén. De ez csak szó, szó, szó.

B

Csillagok, csillagok...

-  szépen ragyogjatok, a szegény legénynek utat 
mutassatok... Dzsesszes átiratában nem köny- 
nyen felismerhető, de ezt szaxofonozza Hamlet 
a zalaegerszegi versenyprodukcióban, az elején, 
a közepén, meg a végén, meg közben is 
mindig, ahányszor a sípot a szájába veszi. Mást 
nem tud? Vajon mi köze van a magyar népdal
nak a 17. század eleji shakespeare-i darabhoz, 
vagy a mához? Helsingőrben felhős az ég, itt 
meg a fényszennyezéstől nem látszik az égbolt. 
Az ismétlés nem válik motívummá, zenei ima
malom lesz, Hamlet elvágyódásának mantrája.

M

Lökd ide a sört!
A Hű, de messze van Petuski! -  Venyegyikt 
Jerofejev nagyszerű regényének színpadi vál
tozata a Stúdió K-ból. Számon lehet-e kérni azt, 
hogy egyszerűsített az adaptáció? Lehetetlenség 
Jerofejev zseniális regényét egy az egyben 
visszaadni, a másfél óra bőven kielégítő.
A Petuski-metafora tökéletesen átjött, megnyílik 
előttünk az egykori Szovjetunió, s tán a 
cucilista országok köre is, beleolvashatunk az 
alkoholista embertípus itallapjába: gépolaj-kor- 
pásodás elleni hajszesz-szájvíz, ablakmosó 
folyadék, kölni és mindenféle alkohol tartalmú 
vegyszer...

Ez az előadás Tamási Zoltáné. Nemcsak 
főszereplő, ő alkalmazta színpadra, s rendezte 
is egyben. Az előadásban egyszerre törekedett 
a naturalizmusra és a minimalizmusra, multi
funkcionális a díszlet, a két női szereplő is 
folyamatosan más-más karaktert alakít. Tamási 
Zoltán Venyicska szerepében szerény, idült 
alkoholista. Szánalmat, megvetést, együttérzést, 
nevetést vált ki a játéka. Gyönyörű volt 
a nyitókép: az üveghalom alól előmászó 
Venyicska. A színész vagy 20 percet tölthetett 
az „üres-üvegkorporsóban”. A másik csoda 
az előadásban az az akrobatamutatvány, amikor 
a kocsmapulton lévő üvegek ellentmondanak 
a gravitáció törvényeinek, s helyükön marad
nak, hiába emelkedett függőleges síkba az 
addig vízszintes felület. Igazi költészet, akkor 
is, ha ismerjük a mágnest.

Alternatív előadást láttam, nem is értettem, 
mit keresett abban a túlságosan tág szobaszín
házi térben, így sok elveszett az intimitásból 
(de hát a fesztiválon sok a néző, ezért áldozták 
fel az előadás közelségélményét).

B
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Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg — 
William Shakespeare: Hamlet

Ujjé, a ligetben nagyszerű!

Ödön von Horváth Kasimir és Karoline-ját 
Forgács Péter rendezte a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színházban. A közelmúltban a linzi 
vurstliba keveredve idegőrlő élményben volt 
részem, agyba vágó tuc-tuc zene (zaj) és űrha
jóskiképzésnek tűnő játékok, vakító, pörgő lám
pák... Ehhez képest a Kasimir és Karoline sör- 
fesztiválja ódivatú, még a mai sörsátras vurst
likhoz képest is, bár az előadás szaggatottsága, 
a nézőtér ismétlődő elvakító reflektorozása 
igyekezett ezt a hatást kiváltani, de csak szimp
lán idegesítővé vált a harmadik alkalom után 
(és jóval többször történt, újra és újra).

A férfi-nőkapcsolatokról annyi mindent 
feltártak már, a hűség már nem is lehet téma, 
a megcsalás esetleg szóba jöhet... Ebben a 
kissé szomorkás tanmesében „klasszált” és 
deklasszált elemek keverednek, akik a betoldott 
vendégszövegekben profánul, közönségesen, 
alpári módon „kipakoltak”, főleg altesti tema
tikában. És az sem véletlen, hogy a nézőtérről 
egy másik nézőteret láttunk, ahol oly sok 
ember egymás mellett vegyesen -  „tükröt” tar
tott elénk a színháztermészet, s láttuk, miként 
szexualizálódik túl a hatalom s a pénz. Forgács 
Péter rendezésében a társulat együttes erejét 
alkalmazta, noha az előadás túl hangosra sike
rült, kevés árnyalattal, mégis kórképet mutatott. 
Színházit is. Csak elüvöltözték a káromkodá
sokkal felcafrangozott tanmesét. Ami érdekessé 
teszi, az a vége. Hogy lehet-e még ma is poli
tikai színházat csinálni? Miért ne lehetne? Bár ez 
nem haladta meg Peter Handke korai színdarab
jai ötletét. Különböző emberek a közönség 
arcába nézve elmondták a sirámaikat. A színház 
rólunk szólt, arról, akik, amik mi vagyunk, 
bizonytalan egzisztenciával, politikusgyűlölettel, 
nyitottan az összeesküvés-elméletekre. Új darab 
kellett volna, nem ez a toldozott mű, ha már a 
máról szólnak, és a zeneválasztás sem volt elég 
sokszínű, ütősebb, kifejezőbb számokkal 
nagyobb hatást lehetett volna elérni (de nem 
dolgom a volnáról írni).

B

Szabadkai Népszínház, Magyar Társulat — 
Háylános: A Gézagyerek

Here is a little song I wrote...

Svéd, arab, német, vagy jelnyelven. Vagy 
videojáték-nyelven, ha úgy jobban szeretnéd. 
Válassz. Leonce és Léna vagyunk, az Udvar 
vagyunk, vonyító farkas vagyunk, fűszál 
vagyunk, buborék vagyunk a jacuzziban, liba
máj a hűtőben. Gépek vagyunk. Akárcsak Te.

Történetünk három mondatban összefoglal
ható. Össze is foglaljuk. Nem szól többről ez 
az egész, mint három vékonyka mondat? Egy 
átlagos lőve story fantáziátlan váza? Ezért jöttél 
ide? A három mondat időközben kibővül, három 
oldal; három regényre, három könyvtárra való 
oldal lesz belőle. Azt hiszed, ismételünk?
Figyeld a szöveget, hallgasd azt a három sort, 
ne figyeld a szöveget, nézz minket. Nézd a 
feketét, ami rajtunk van és a többi színt, ami 
bennünk. Hallgasd az arcunk, a mozdulataink, 
érezd a hangjainkat, érintsd meg a leheletün
ket.

Álmodd, hogy vakít a fény...
S

Fátyolos tekintet

A Maladype Leonce és Léna előadására örömmel 
mentem, Balázs Zoltán eddigi rendezései láttán 
nem kellett feltennem az a kérdést, hogy akkor 
most mi végre, miért is jött létre az, amit lát
tam. A legtöbb posztos versenymű kínálta 
csőlátás helyett egy összefüggésrendszerbe 
kerültem, ahol újra és újra átértékelhettem, hol 
is vagyok. A játéktér egy fehér felületből és a 
talajba fúrt lyukakba tűzött bambuszrudakból 
állt. Az előadás keretét a klasszikus darab adta, 
a többit az alkotók hozták. Az első sorban ülve 
végig fényképezhettem a számomra hangsúlyos 
jeleneteket (kértem rá engedélyt). Az interakti
vitás alig volt több mint illúzió, a nézők kérhet
ték a jelenetismétlést, más-más stílusban.
A Leonce és Léna egyszerre volt fizikai, szellemi 
és színészi teljesítmény, amely hol ironikus, 
hol lírai, hol pedig katartikus hatással bírt.
A jelenetismétlésen túl -  belső variánsok -

a legfontosabb az volt, amennyit a színészek 
elárultak magukból. Mi foglalkoztatja őket, mire 
reflektálnak a világból -  zenei trendek, idiotiz
musok, színházi technikák -  s azt olyan magas 
szintű produkcióvá formálták, amellyel nem 
találkoztam még az immár IX. POSZT története 
során. Ilyen tisztaságú játékot magyar szín
padon csak a Hólyagcirkusztól és Pintér Béla 
Társulatától láttam (korábban). Az előadás való
di interaktív részében bevonták a közönséget is 
a játékba, Leonce-t és Lénát választottak 
közülük, s összeadták őket (ami ugye azért 
releváns, mert az eredeti szöveg szerint is a pár 
az esküvőn ismeri meg a másikat. Az külön 
örömöt jelentett, hogy az első sorban ülőként 
kiválasztottak hercegnek, s meg kellett háza
sodnom. Balról Fátyol Hermina, jobbról Fátyol 
Kamilla fogta a kezem, s hurcibáltak ide-oda 
a színpadon. Innen hát a fátyolos tekintet).
A színészeket, csak dicséret illeti: Bakos Éva, 
Fátyol Hermina, Fátyol Kamilla, Simkó Katalin, 
Orosz Ákos, Papp Zoltán, Páll Zsolt, Tompa 
Ádám. Ahogy a többi alkotót is, az ütőhang
szerek mögött Mogyoró Kornélt, az 
asszisztenseket: Tóth Pétert, Mátrai Mirellát, 
a díszlet és jelmez kitalálóját: Gombár Juditot, 
a dramaturg: Góczán Juditot és hát a rendező 
Balázs Zoltánt. Nálam ők kapták meg a POSZT 
fődíját. B

Annyi arc ismerős...

-  énekelte egykor a harmadvonal állócsillaga, 
Payer Öcsi, és a posztolás egyik visszatérő és 
állandósuló élménye a sok-sok ismerős fizi
miska nivellálódó arcképcsarnoka. Ugyanazok 
az arcok minden előadáson (a nézőtéren), min
den off programon, minden vendéglátóhelyen, 
minden szakmai vitán, minden téren. Családias 
ismerősség. Már szinte szomszédok vagyunk. 
Vagy Szomszédok. A színrelépők arcképcsar
noka már nem ilyen homogén, köszönhetően 
a válogatás sokféleségének, földrajzi és színházi 
értelemben egyaránt. Ismert és ismeretlen arcok 
az előadásokban. Felkavaró élmény.
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Lángosképű állat a babám!

Látványos, aktuális, szubkulturális, szabados -  
felcímkézhető akár így is az Alföldi Róbert ren
dezte Bothon Strauft A park című előadás a 
budapesti Nemzeti Színházból. Nemcsak egy 
szubkultúra sajátosságait, nem is csak a külön
böző szexuális orientációk működését állította 
a centrumba ez adaptáció. A Szentivánéji álom 
variációja több elemre épül, Kafka szorongására 
az ürességtől, az érzelemelvonással nehezített 
befogadásra, a klasszikus festményeket idéző 
tálalásra és a meghökkentően aktuális „mon
danivalóra.

„Baromi fontos, hogy mi van a Nemzeti 
Színházban” kezdett rá a POSZT-válogató 
Janisch Attila az előadás értékelő beszélgetésen 
(amelyekre egyre kevésbé látom értelmét 
eljárni, legtöbbször belterjes, és túl felszínes 
ez a szakmai fórum). A Pécsi Nemzetiben az 
előadás működése a pesti Nemzetihez képest 
szegényesebb színpadtechnika miatt változott, 
de a „mondanivaló” érvényes maradt. Botho 
Straufi 1983-ban írta a darabot, de a mai gaz
dasági és emberi válságra is tökéletesen 
rezonált az előadás. A mellettem ülő pszichiáter 
kifakadt a végén: „Vannak ilyen pszichoterápiás 
csoportok, de az nem tart három órán át.” 
Iszonytatóan kimerítő az ábrázolt üresség. Ezt 
a visszafogott, objektivitásra, belső intenzitásra 
törekvő érzelemábrázolást a német színjátszás
ból próbálják meg átültetni a honiba, leginkább 
Zsótér nevéhez tudnám kötni a vonulatot.
Alföldi Róbert előadásában az emberi kapcsola
tok elsivatagosodtak -  és ez történt az előadás
sal is. A parkot intellektuális alapon „megkö- 
zelíthetőnek” tartom, de kevéssé nevezem pél
daadó színházi élménynek. Igaz, a kiindulópont, 
a darab nem tökéletes -  kétségtelen vannak 
erényei, például az erős üzenet, ahogy az 
előadásnak is akad, mint Nagy Mari alakítása - ,  
de összességében a néző teljesítménye jelen
tősebb, mint az alkotóké. Unalmas az előadás, 
a végtelennek tűnő és érdektelen órák az utol
só jelenet állati üvöltésében összefoglalható 
(lett volna, mintegy fél percben). Ha ilyen lesz 
a színház, nem fogok odajárni többet (a 
Nemzeti Színház példaadó szerepet próbál 
betölteni).

B

Jaj, Jani, szeretném hallani...

-  nem szerelmet vallani, hanem azt, amit mond. 
A színpadon. Az idei POSZT nagyszínpadi 
produkciói között többnek is súlyos hangerő 
problémái voltak. Nemcsak a karzaton és a 
páholyokban, de még a földszinti sorokban sem 
lehet sokszor hallani azt, amit a színészek 
a színpadon mondtak. Hogy ez a hangosítás 
vagy az artikuláció gyengesége volt-e, a 
végeredményt tekintve mindegy. Lehet, hogy az 
anyaszínpadon máshogy terjed a hang, mint a 
pécsi színházban, de ezt a próba során tesztelni 
kellett volna. Az új térhez való alkalmazkodás 
legtöbbször megmaradt annál, hogy az előadást 
az új színpadmérethez igazították, leszűkítve 
vagy kitágítva az eredeti tér szélességét és 
mélységét. De ahogy ez az átültetés tekintetbe 
vette a befogadó színpadi tér sajátosságait, 
ugyanúgy tekintetbe kellett volna venni az

itteni színházbelső eltérő akusztikai adottságait. 
Nagyon bosszantó a jegyvásárló közönségnek, 
ha nem teljes értékű előadást kap, hanem 
„hanghibásat”. És a hallhatatlan jelenetek még 
feliratozva sincsenek...

M

Für Elise!

Nekem úgy tűnt, Ascher megöregedett. Jobban 
motyorgott magában a színházi folyóson, mint 
valami párszáz éves szellem. Mindkét rendezése 
profi volt (Jógyerekek képeskönyve, illetve 
a Barbárok). De valami hiányzott belőlük.
A színészvezetés remek, az íveket biztos kézzel 
rótta fel a rendező... Aztán a nagy bumm -  
bennem -  mégis elmaradt.

A Jógyerekek képeskönyve nagy siker, 
szakmailag és közönséget tekintve egyaránt.
A többnyire gyerekhalállal végződő tanmesék 
sorozata a nyelvi humorra épül (Parti Nagy 
Lajos átnyergelt a színházi munkákra). Csak 
sajnos az mégsem igazán működik. Túl hideg. 
Persze nagyon hálás dolog férfit női ruhában 
látni, meg a kispolgári miliőben a nevelési 
elvek csődjén, mintegy magunkon röhögni, de 
ha halott az egész -  számomra az volt - ,  akkor 
mi végre? Ha van még négy-öt gyereksztori, 
akkor két részben nézzük a darabot? A zene 
erőtlenül szólt, pedig elöl ültem, az énekes 
számok kifejezetten szerencsétlenül jöttek létre. 
De lehetett szórakozni, mert a színészeket rossz 
szó nem érheti, felismerhetetlenül mozogtak 
a képeskönyvszerű díszletben. Egyedül Pogány 
Juditot nem sikerült annyira elmaszkírozni, hogy 
első látásra ne lepleződjön le. Nagy élmény volt 
rájönni, hogy az a ronda, elrajzolt szájú fiú 
valójában Hámori Gabriella. A dolog jópofa volt, 
de ha a telefonkönyvet adták elő ennyire fel- 
tuningolva, az is sikert aratott volna.

Nagyobb falat volt a Barbárok. Gorkij írta, 
de Csehov mű. Nem véletlenül mutatták be a 
Katona József Színházban (emlékezzünk vissza 
a klasszikus Csehov előadásokra). De ez az ügy 
is fáradni látszik. Megjelenik a vidéki kisvárosi 
világ, a nem mindig veretes színpadi művet a 
színészi alakítások megemelik, néhol lebegni is 
látszik, tényleg csehovinak érezzük (csak 
mégsem az). A mű alcíme: Jelenetek egy vidéki 
városból -  ennek megfelelően mozaikdarabkákat 
kaptunk. A sematikus alaphelyzet: az unalmas 
kisvárosba idegenek érkeznek, s felbolydul min

den. A változás kontra unalomra épül ez a 
viszonydráma -  mindenki azáltal határozza meg 
magát, hogyan viszonyul az idegenekhez. A cse
lekmény jóval lazább, mint Csehovnál, a szerel
mi bonyodalmak és a régi-új szembenállás 
problematikája lefedi a tragikus öngyilkosságba 
futó jelenetsort (a majdnem darabot).

Az előadás tempótlanul lassúnak tűnt, de 
a színészi alakítások a régi Katonát idézték. 
Érthetetlen, hogy Ónodi Eszter nem vitt haza 
semmi díjat a fesztiválról. Jordán Adél, Bán 
János, Kocsi Gergő, Újlaky Dénes -  mind-mind 
kiemelkedően játszottak. Mégis, a létrejött pro
dukció csak emlékeztetett a régi előadásokra.
A darabon belüli viszonyrendszer elemzésén túl 
erősebb látomást is elbírt volna az előadás.

B

Ezt nem lehet megunni...

-  ez az, amit nem lehet megunni. Vagy talán 
mégis? A remake-ek korát éljük. Sokszor az az 
ember érzése, hogy mindez egyszer már volt. 
Főként a filmek esetében nyilvánvaló (nemcsak 
az olyan remake-ek esetében, mint a hazai 
Meseautó, Egy szoknya, egy nadrág, Hippolit 
stb.), de színházban is többször előfordul. Nem 
az idei POSZT az első, amelyen újrarendezés 
került a versenyprogramba. Az 1997-es, 
Szegeden megrendezett Országos Színházi 
Találkozón a Veszprémi Petőfi Színháznak 
az a Harold Pintér A gondnok című előadása 
szerepelt, amelyet 1992 novemberében mutat
tak be először. Az idei POSZT két ilyen előadást 
szerepeltetett a versenyprogramban, a sep
siszentgyörgyi A csoda című előadást (Tamási 
Áron Énekes madár című darabja alapján), ame
lyet először 2002-ben mutatott be ugyanez 
a társulat, ugyancsak Bocsárdi László ren
dezésében, illetve a Kaposvárott 1995-ben 
Mohácsi János rendezésében bemutatott 
Istenítéletet. A maguk idejében mindhármat lát
tam. Nyugodtan bekerülhettek volna az akkori 
színházi fesztiválokra is (illetve A gondok és 
A csoda be is került, stúdiószínházi illetve 
határontúli mustrára). A kérdés már csak az, 
hogy ha nem egy szakmán kívüli válogat (ezút
tal egy filmes, aki bevallottan most találkozott 
először ilyen intenzitással a magyar színházzal, 
és akinek most jelentenek aha élményt ezek az 
előadások), hanem olyan szakmabeli, aki az 
elmúlt egy-két évtized legfontosabb előadásait

József Attila Színház, Budapest — 
Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely
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(köztük ezeket) látta, akkor vajon élt volna-e a 
repríz gyakorlatával a versenyprogram összeállí
tásakor.

Csigabiga gyere ki

A Bérháztörténetek o.i-et látva, úgy hajnali egy 
óra tájt, ahogy róttam az utam a belvárosban, 
azon tűnődtem el, mit is láttam. 
Viselkedéskutatónak nevezte el magát a társu
lat (Szputnyik Hajózási Társaság-Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet-Labor, 
Budapest), így levezethető, hogy a darab 
nélküli abszurd-groteszk előadás egy bérház 
egy szobájában előforduló szituációk halmazán 
folytatott munka eredményeiből válogat. 
Mindenféle mögöttes nélkül. Gyabronka )ózsef 
és Lukáts Andor színészi képességeiről Bodó 
Viktor előtt is tudtunk, Lázár Katiéról nem is 
beszélve. Hiába Gyabronka kapott díjat, mégis 
Pető Kata színrelépésekor éreztem csak olyan 
színpadi jelenlétet, amire figyelni is érdemes. 
Felüdülést jelentett az amúgy gyakori üresjára
tok között egy-egy remekbe szabott színészi 
gesztus. Közben felötlött bennem, hogy vajon 
a Janisch Attila által látott 200 előadásban nem 
lett volna-e színházilag izgalmasabb produkció 
(de ezt csak ő tudhatja). Ez a projekt -  nem 
nevezném előadásnak -  műhelymunkaként 
értékelhető, nem úgy, mint a Maladype Leonce 
és Lénája, amely nem belső használatra készült 
(noha a szakmai önfejlesztés ott is része az 
produkciónak).

Kihagyhatatlan része az írásomnak a férfi 
nemi szervek látványa. Nem gondolom prűdnek 
magam, nem háborít fel egy meztelen hímtag, 
de az idei POSZT-on túl soknak éreztem a 
fütyit, a faszt, a pöcsöket, az egymás szájába, 
arcára, szemébe köpést. Köpés és meztelen 
férfitest nélkül szinte alig lehetett bekerülni a 
POSZT-ra. Nincs annál mókásabb látvány, mint 
amikor négy férfi meztelenül ugrándozik (az 
előadásban különösebb indok nincs rá, de csak 
ugrándozzanak), s ilyenkor ugye, ha már poén, 
vagy mi, illene a fütyiknek is méreteseknek 
lenni, lobogni, lengedezni, ahogy az egy vagány 
férfiszervtől elváratik, de a színpadon nem ezt 
történt, a koncentrálástól (a feszültségtől nem 
hiszem) egészen picire, bögyörőnyire töpörödött 
fütyicskékkel ugrándoztak ott a viselkedés
kutató fiúk. Akkor meg minek? Ha indokkal 
vetkezik valaki a színpadon, legyen az férfi, 
vagy nő, tegye! A Sörgyári capriccioban Maryska 
sörkádas fürdését nehéz lenne kombinéban 
elképzelni, ahogy egy Nádas Péter darabban 
a férfi mosdatását is.

Ülj le mellém. Valamit mondok...

öregek a székekre, fiatalok a padokra! A rövid 
mitológiai tárlatvezetés után ez a látszólag 
figyelmes utasítás löki a gyanútlan nézőt a 
Fédra Fitness verejtékszagú csodagépei alá. 
Sokáig tart a helyezkedés; a színészek úgyis 
megvárnak, az előadás nem kezdődik el, amíg 
az utolsó mobilt ki nem kapcsoljuk. Pedig a 
függöny rég felgördült, a Fédra-szindróma már 
ott szobabiciklizik a tanácstalanul álldogálók 
agyában. A kényelem és a nap mint nap gondo
san megerősített önbírálat kick-boxol egymással 
a kétségbeesett arcokon: alig néhány éve múl
tam harminc, most akkor öreg vagyok vagy

sem? Végül a futópadok (vagy mik...) ijesztőbb
nek bizonyulnak a vállalt ráncoknál is. A hátsó 
székek szép lassan megtelnek; így a „színpad
tól” is kellő távolságra vagyunk, biztos, ami 
biztos... A problémát mégsem oldhatjuk meg 
egykönnyen: a humanista eszméket valló 
Hippolütosz egyenesen a diszkréten feszengő 
nézők szemébe üvölti idősebb honfitársai 
sorsáról alkotott véleményét. Hát igen, a nyil
vánvalót itt már nem lehet letagadni, Kréta 
sütésre ajánlott barmai mi vagyunk. Kellemetlen 
jelenet, de megnyugtató, hogy a királyfi 
agresszív fiatalságmániája teljes mértékben 
kitalált jelenség. Szerencsére a helyszín szintén 
fiktív. S

Rape me

A Fédra Fitness nagy kalandnak ígérkezett -  
életemben először jártam fitneszteremben, 
a szandálomra kék műanyagzacskót kellett 
húznom, de csalódtam. Vicces, ha színházra 
teljesen alkalmatlan térben kapunk, nézünk 
színielőadást, azon is mosolyogtam egy felet, 
hogy a kórus egy kondigépet hajtva szólalt 
meg. De a többi? Kínosan meleg volt, fullasztott 
a hőség. A generációs konfliktusra kihegyezett 
Fédra-előadás más meglepetést nem okozott. 
Jópofa dolog gimnazistáknak, illetve fel
háborodásra ad okot jegyszedőknek az a mon
dat a programfüzetből, hogy: „Nem basztak 
meg anyám, öreg vagy.” Magyarázhattam nekik 
a mitológiát, de jöttek azzal, hogyan lehet ilyet 
leírni, kimondani, s ráadásul erre közpénzt adni. 
Lehet, látjuk, hogy lehet, s éreztem is már vala
mi értelmét, de bárcsak olyan lett volna ez a 
Fédra Fitness, amin fel kell háborodni. Sajnos 
nem. Többnyire korrekt játék a fitneszterem egy 
gyúrópadja körül, némi ökörködés, jópofaság, 
és a végén a tragédia. Hiába Csákányi Eszter, 
Scherer Péter. Hiába írta-rendezte Tasnádi 
István, ez összességében kevés. Kevesebb, mint 
a Krétakör volt.

B

Take a chance on me!

Nem baj, hogy nincs még edzőruhád. A laikus 
naivan azt hinné, Csákányi Eszter felszerelése 
tökéletesen megfelel a célnak, de hát nem a 
tévé előtt ropjuk valami Béres Alexandra-kazira, 
ez kérem, mégiscsak A Fitness! A szőke edzők 
kedvesen elnézőek; igen, igen, te is leszel még 
olyan dögös, mint a retusált vigyorú tizenéves 
a poszteren. A nagy királynő fájdalmasan bár
gyú mosollyal válaszol a kötelező bókra; a 
Szaurosz kiherélésére parancsot adó Fédrának 
nyoma sincs a szorgalmasan tornázó piros 
fejpántos nőben. Uralkodás helyett a zsír és 
a klimax elleni harcra koncentrál, míg imádott 
Hippolütosza teszetosza kisfiúból lelkes diktá
torrá avatja magát. A vérszemet kapott herceg 
mellett Fédra hallgatásaival válik ismét 
lenyűgöző királynővé. Kiskanállal is megpecsé
telt vallomása még az áldozatkész szerelmesé; 
az udvarias elutasítás („Nem baszlak meg 
anyám. Öreg vagy.”) összeragaszthatatlan 
darabokban ugyan, de visszaadja méltóságát. 
Simon and Garfunkel szól még az edzőterem
ből, Csákányi meg csak áll mozdulatlanul. 
Közben körülötte folytatódik a hajtás, súlyzó, 
porok, satöbbi, de Csákányi csak áll. Nem is 
lehet ennél többet mondani. Hiába a fitnesz, 
az egészség, húsz év fölösleget Görögország

Gárdonyi Géza Színház, Eger — 
William Shakespeare: A velencei kalmár

összes diétája sem fog lefaragni róla. A „meg
gondolatlan” szenvedélyt viszont igen: 
némaságát csak a vád nyugodt, tárgyilagos 
kijelentésekor függeszti fel, nemrég istenített 
Hippolütoszának feláldozásáról már mintha 
tudomást sem venne.

Sértettségében Szaurosz izmainál is hatal
masabb alakját valószínűleg a Minitaurosz által 
megjósolt árvíz sem pusztítja el. Egész Krétát 
elmossa a víz, de Fédra kőszoborként trónol 
a pádon. Persze edzőruhája még mindig nem 
lesz.

S

Kala, kota, kala

Horváth Csaba munkája elsősorban fizikai szín
ház. A színészek mozgása megkoreografált, 
ahogy minden a belső koncentráció vetülete, 
ráadásnak ott a hangzó szöveg, s a látványele
mek keveréke. A Kalevalában valós időben 
építenek fel rudakbót, elemekből egy fémvázas 
épületet, fát vágnak, fénykapu tárul fel előt
tünk. Minden jelentést hordoz, önmagában és 
a darab ezoterikus szövetében is vonatkozással 
bír, ráadásul az önirónia is átértékeli folyton 
a látottakat... Szálinger Balázs mítoszparafrázisa 
nem teszi sokkal elevenebbé a Kalevalát, 
lenyűgöző kísérlet egy újabb eredetmítoszt 
alkotni, de ez már Arany János esetében is ide
jétmúlt tevékenység volt (bár hatalmas teljesít
mény). A létrejövő produkció is csupán konst
rukció, hiába lenyűgöző elemeiben, mégis, ha 
a Mahábhárata címet viselné a produkció, akkor 
a szöveg lecserélése és némi átstilizálás után 
(jegesmedve helyett elefánt szereplővel) folyta
tódhatna a mese. Túlságosan egynemű közeg
ben mozog az előadás, minden eleme jelentés
sel túlterhelt, hideg, precíz, kiszámított, hiába a 
sok szólam, kígyóznak, eltűnnek, előbukkannak 
a motívumok. Mucsi Zoltán humora és Földeáki 
Nóra koncentráltsága nélkül nehéz lenne elvisel
ni az előadás egyneműségét. Szertartásszínház, 
színpadi létgyakorlat. Minden színésznek át kel
lene esnie hasonlón, legalább egyszer. B
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Peches ember ne menjen a jégre!

Trill Zsolt Oblomovként olyan, mint óvodást 
beíratni az öregek napközijébe. Lehetséges, 
csak minek. Trill Zsoltnál alázatosabb, tehet
ségesebb színészt keveset ismerek, mégis ha 
ez az ízes beszédű ember affektál, pipogyán, 
kamaszosan viselkedik, hiteltelenné válik a 
színpadon. Tohonya Oblomovként is pattog, 
ugrál, majd’ kirobban az energiától, egyszerűen 
érvénytelen minden ilyen mozzanata. Aztán 
az első felvonás végéig a rendezői utasításra 
fokozatosan visszavesz az affektálásból, s eljut 
a semleges hangig. A második részben színre 
lép Györgyi Anna, onnantól már élvezhető az 
előadás, csak ne lennének azok a gimnáziumi 
mozgásszínházból ismerős alakok a változások 
közben (már akkor is rühelltem az ilyen 
művészkedést, itt meg végképp nem értettem). 
Györgyi Anna egy csoda, ahogy néha Trill is 
megvillant valamit, amire képes. Már megbo
csásson Bubién rendező úr, de Trillnek nem 
Oblomovot kellene játszania, hanem Miskin 
herceget. Nehezen értettem, mit keres ez a 
gyönge darab a POSZT-on, minek húzzák-vonják 
azokat a felhasogatott szobordarabokat, de a 
közönség imádta. Lehet, hogy velem van a baj.

B

Born in the USA

Megint egy darab, amiről fogalmam sincs, miért 
kellett bemutatni, arról meg végképp nincs, 
miért kellett beválogatni a POSZT-ra (ha a 
Vígszínházban fog rendezni Janisch Attila, akkor 
persze volt értelme). Tracy Letts: Augusztus 
Oklahomában, Eszenyi Enikő rendezte a 
Vígszínházban. A darab lassított, bulvárosított 
Dogma-filmszerű mű, bár el kell ismerni, hordoz 
valamit még magában a XX. századi nagy 
amerikai drámavonulatból. Három részből állt 
az előadás, az első olyan lassú és unalmas, 
hogy majdnem hazamentem, a második sem
leges, míg a harmadik van azon a fokon, ahol 
színházat kezdeni érdemes. Nem a színészekkel 
van a baj, Pap Vera, Gyabronka József, Börcsök 
Enikő remek munkát végez, kiemelkedő mellék- 
szereplő Steve Heidebrecht szerepében 
Hegedűs D. Géza, jól áll neki, ha visszataszító

szerepet kap, szinte lubickol benne. Csak minek 
egy ennyire gyöngécske darabot bemutatni, 
amikor sokkal jobbak vannak? Furcsálltám 
Ivy Weston szerepében Láng Annamáriát, aki a 
felbomlott Krétakör színházi progressziója után 
a bulvárszínházat választotta, nem is találta 
a helyét (úgy tűnt). Nem úgy Hegyi Barbara, aki 
nem is kereste a helyét, számára is idegen 
terület a színpad, a hangján kívül egyéb 
színészi eszközt nem tudott felvonultatni.
Ott volt, nem sok vizet zavart, ezek szerint tőle 
ennyi is elég. B

Szeressük egymást...

-  no, nem gyerekek, de színházi szakmabeliek. 
Ez a vándormotívum szövi át a szakmai beszél
getéseket, amelyeken a leggyakrabban elhangzó 
kijelentés, fordulat az, hogy a hozzászóló 
mennyire (többnyire nagyon) szerette a szóban 
forgó előadást. Jeles tanárom ezzel kapcsolat
ban egykor azt mondta -  amikor az egyetemi 
felvételin a jelentkezők arra a kérdésre, hogy 
miért magyar szakra jelentkeznek, azt felelték, 
hogy azért, mert szeretik az irodalmat - ,  hogy 
szeretni a káposztástésztát kell, az irodalmat 
ismernie és tudnia kell annak, aki ezen a sza
kon akar továbbtanulni. Vajon milyen szakmai
ság fogalmazódik meg abban, hogy valaki 
valamit szeret vagy nem szeret? Vajon miért 
érzelmi „érvekkel” operálnak a „szakmai vita” 
felkért hozzászólói, és miért nem előadás
elemzésekkel állnak elő? Ha kortárs szépirodal
mi művekről egy szakmai beszélgetésen valaki 
azzal állna elő, hogy ő szereti ezt vagy azt, 
azzal mindjárt ki is írná magát a szakmából.
A színházi közegben viszont ez a mérce...

M

Sweet child of mine

Sár és vér és játék. A sár és a játék igaziból, 
a vér kevésbé, de úgy nagyon. Egy női fej 
a gödörből, ásóval a kezében, ő Lír. A másik 
oldalon Edmund és Edgár csinosítgatják a 
Gloster família sírgödrét. Nem árt mindenre 
felkészülni. Például arra, hogy nem mindenki 
érkezik a föld alól; egyenesen a várfalról vagy 
egy fa tetejéről is pottyanhatnak a fejünkre

Vígszínház, Budapest — Tracy Letts: Augusztus Oklahomában

szereplők és a kalandtúra itt korántsem ér 
véget. A monológok a legváratlanabb helyeken 
szólalnak meg; szüntelen a mozgás a falakon 
oda-vissza, szegény hírnök például lefutja 
a maratont (körbe-körbe) mire célhoz ér az 
üzenettel. Kent a miheztartás végett fél karral 
ássa, kússza, mássza végig a kétórás előadást, 
a mission impossible betetőzéseként pedig fia 
működő karjánál fogva húzza fel maga mellé 
a fal tetejére, természetesen egy csöppet sem 
sietve el a dolgot.

A felkötött kar a végére meggyógyul (én azt 
hittem, tényleg törött...), cserébe egy rakoncát- 
lankodó slag rontja ugyan a látásviszonyokat, 
de ez már kevésbé meglepő. Az alkalmi 
vérengzés kellemes piknikhangulattal párosul. 
Miközben apjuk őrültként kiabál a hátunk 
mögül, vagy éppen felfedezi az ásónyél fel- 
használásának különböző lehetőségeit, 
a szerető gyermekek kényelmesen leheverednek 
a fa tövébe egy szál cigi társaságában. Cordelia 
a börtönben zenét hallgat, míg gyengéden fel 
nem lógattatik a legközelebbi faágra.
A kellemes légkör ellenére a gödrök 
észrevétlenül megtelnek készítőik tetemeivel.
A bolond tüzet rak. Szalonnasütés is lesz?

S

Hakuna matata!

Jaj, Bélám, kicsi vagy te még ehhez. Meg fáradt. 
Meg amatőr. Este tizenegy, szegény Béla és 
a kuratórium a színpadon. Új pályázat a szín
házak lebontására. Hakuna matata! A szuahéli 
óráról ismerős mondás telitalálat a terv 
jellemzésére. A győztes pályázókat elnézve 
valóban szükségesnek tűnik az intézkedés.
A hiperalter társulat szerencsésen felszabdalja 
tagjait a mindenkori nézők nyugodt éjszakáinak 
érdekében. Persze az Oroszlánkirály maradhat, 
az aranyos meg dallamos, meg is mutatjuk, 
mennyire... Egy perc, két perc, tíz perc, a lelkes 
színházreformer még mindig énekel. Majd 
nevet. Egy, két, tízféleképpen.

A fricska nem egyoldalú, a feladatukat el 
nem végző, vagy saját pályázatukat megszavazó 
kurátorok mellett a jobb esetben önfelszámoló, 
rosszabb esetben emberrabláshoz folyamodó 
közveszélyes társulatok is a népes rendezői és 
írói gárda céltáblájává válnak.

A kuratóriumhoz kapcsolódó témán kívül 
mintha az ismétlés és a tűrőképesség határát 
feszegető végtelenségig elnyújtott poénok is 
kötelező elemei lennének a jeleneteknek. A 
videó és a tekerés feltalálásának köszönhetően 
a Kovácsoltvas pelenka zseniális szülőatyjának 
balesetét számtalanszor megtekinthetjük és 
a szakma hálásan (és elképesztő hangerővel) 
nevet körülöttem a számtalanadik után is. Jól 
bírják. Elvégre nekik szól az előadás; a közösen 
megélt abszurd helyzetek, a pályázatok körül 
évről évre kialakuló káosz feletti összekacsin- 
tás. Élvezik, hiszen most az egyszer nem ők 
a komédia elszenvedői. S

„Úgy koppan az eső...”
-  klubba be...
Az off programok hagyományosan erős vonu
latát adják a remek előadókat felvonultató kon
certek. Idén az időjárás viszontagságai miatt
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Forte Társulat, Budapest — Szálinger Balázs: Kalevala

vett részt a környező országokból, illetve még 
az indonéz Báli szigetekről is érkezett egyikük.
A témát teljesen különböző felfogásban, 
megoldásban vitték vászonra: volt, aki a narra- 
tivitásra helyezte a hangsúlyt, de volt, akit 
inkább a festés akciója, a munkafolyamat 
milyenségének viszonya vitt közelebb a szín
házhoz. A legjobb megoldások akkor születtek, 
amikor ez a két felfogás valamilyen szinten 
összetalálkozott. S ahogy az idei versenyprog
ramban is láthattunk merész, sikeres kísér
leteket a színházi formák megújítására, a kiállí
tott képek zöme is hasonlóan merész új for
mákat mutat... A zsűri döntése szerint az első 
helyet Claudiu Torna temesvári festő szerezte 
meg Dialóg című, a klasszikusokhoz visszanyúló 
kétalakos parafrázisával, a benne elhelyezett 
trükkös látványelemekkel. A második Oravecz 
Viktória pécsi DLA-s hallgató Bolero című, 
erőteljes színvilágú, mozgást kifejező dinamikus 
táncjelenet csoportképe lett, míg a szintén 
pécsi művészeti karos Mika Viktória Díszletek 
című művével a harmadik helyre került.
Jól oldotta meg a színpadtér és a kulisszák 
rétegzettségét, valamint a színpadi fényjelen
ségek felvillantásával e sajátos belső tér 
kinyílását, tág horizonttá válását is megmutatta. 
Talán ez a három kép felelt meg leginkább 
stílusában, megfogalmazásában, tartalmában 
a színházi tematikának.

K

Festmények, még!

Erősen társadalomkritikus művekkel jelent
keztek a POSZT 2009-es Ifi Géniuszok rendez
vényein a fiatal képzőművészek.
A Temporary City programsorozaton már bevált, 
használaton kívüli emeletes helyiségben, a 
Király utca 63-ban a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemről érkezett 12 festő, grafika és inter- 
média szakos hallgató, illetve most végzett 
művész állította ki munkáit, Szira Henrietta 
médiaművész Festmények, még! című sokszínű 
válogatásában. A bejáratnál műanyagszob
roknak tűnő, de furfangosan papírmaséból 
készült nagyméretű színes plasztikák álltak, 
melyeket az ifjú festő a képei alapján formált

Csokonai Színház, Debrecen — Mihail Ugarov: Oblom-off

egészen hatásos koncertet hozott össze, mely
ben néha a finn Varttina, máskor az afrikai
belga Zap Mama, illetve a Távol-Kelet megoldá
sai villantak be, persze úgy Kiss Erzsi módra.

Az időjárás azért párszor megkegyelmezett 
a fellépőknek, így a Kovács Linda Quartett a 
Dante helyére lépett fesztiválklubban, a Nyugati 
Várfatsétánynál jelentkezett: a Civil Közösségek 
Háza kertjében felállított színpadon a jazzkonzis 
ifjak meglepetésre egészen kellemes estet hoz
tak össze a műfaj aktuális megoldásaiban meg- 
merítkezve. Az inspirációt legtöbbször az 
amerikai Bili Frisell darabjai jelentették.
Az új jazzénekesnő-generáció figyelemre méltó 
előadója Kovács Linda, aki remek hangi 
adottságokkal, nagy átéléssel, szuggesztív 
módon vezette elő saját kompozícióit is, melyek 
cseppet sem gyengébbek az ismert sztender- 
deknél. K

Színház az egész világ!
-  Festők versenye
Ötödik alkalommal készítettek színházi tema
tikájú képeket a Pécsi Galériában felállított 
állványokon. A kíváncsi közönség előtt zajló 
akcióban ezúttal 14 hazai és külföldi művész

több alkalommal az Est Café mint esőhelyszín 
fogadta be a közönséget. A nyitónapon itt 
lépett fel a Kányádi Sándor fordításaira épült 
erdélyi jiddis népdalokból összeállított „Volt 
egyszer volt egy kis zsidó” műsorukkal Gryllus 
Dániel és Vilmos, a mindenfajta stílusban 
már bizonyított Szalóki Ágival. Az énekesnő már 
gyerekkorától ismerte a testvérek dalait, s így 
jött az együttműködés gondolata, ami tavaly 
érett produkcióvá, feltámasztva Gryllusék koráb
bi műsorát. A dalszövegek, melyek a zsidó 
hagyományban nemcsak szájról szájra terjedve, 
hanem írásban is megőrződtek, kötötték össze 
az egyes történeteket összefüggő művé.
A címadó Volt egyszer volt egy kis zsidó zárta 
keretbe a műsort, mely tematikájában nem 
különbözik más nemzetek népdalaitól: csende
sebb, intimebb hangvételű dalokkal, altatókkal 
indított, utána a lánykérő, házasító, férjhez 
menéssel kapcsolatos, majd a férfiak bánatát 
megéneklő, szegénységgel kapcsolatosak jöttek. 
És elhangzott az egyik leghíresebb jiddis dal, 
a haláltáborokban is énekelt „Ég testvérek ég”, 
benne néhány eredeti sorral, hiteles kiejtéssel.
A hangulatában is szinte tökéletesen felépített 
ívű, sokrétű program az egyszerű gyerek- 
mondókáktól, a komoly, mély érzelmekig leásó 
balladákon át az életvidám dalokig terjedt, 
néhány tényleg a fellegajtókat nyitogató 
emelkedett pillanattal...

Másnap ugyanitt lépett fel a nagy létszámú 
Budbudas, a zenei szabadgondolkodók katego
rizálhatatlan hazai formációja. Benne olyan 
elsőrangú jazzistákkal, mint Grencsó István 
fúvós hangszeres és Benkő Róbert nagybőgős, 
Márkos Albert kortárs és színházi zenéiről 
ismert csellista, az alternatív és experimentális 
együtteseiről híres Hajnóczy Csaba gitáros,
MC Keszég László színházi rendező, az egykori 
pécsi dobos, Hárságyi Péter, stb. A felállásnak 
és a különböző zenei gondolkodásnak köszön
hetően tényleg káprázatosak az egészen egyedi 
rögtönzésekkel tűzdelt kortárs repetitív darab
jaik.

A következő nap is az improvizációk 
jegyében telt ugyanitt: a Kiss Erzsi Panchan for
mációban színésznő-muzsikus barátaival együtt 
lépett fel az énekesnő, a maga különleges 
előadói stílusával, egyfajta szürreális 
világzenéjével, improvizált nyelvi leleményeivel. 
A négy énekesnő egyszerű ritmuskíséretre
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háromdimenzióssá. Fent egy érdekes fény
árnyék installáció: átlátszó plexikből kivágott 
különleges formákat helyezett az alkotó a pro- 
jektor fényének útjába, s a háttérben így nem 
mindennapi alakzatok jöttek létre árnyak for
májában. S mindehhez idézeteket is társított 
a komplexitás jegyében. Egy másik terembe 
lépve, mintha egy istállóba kerültünk volna: az 
összes festményen mindenhol lovak, méghozzá 
valamiféle víz alatti lovak, lehet hogy 
búvárlovak? A legnagyobb felületet viszont egy 
vékonyka, 149 centis, kb. 30 kilós, tehát „igen 
veszélyes” művésznő kapta, ami ebben az eset
ben azért érdekes, mert G. Horváth Boglárka a 
rossz emlékű fővárosi október 23-ai események 
hatására, ottani sajnálatos tapasztalatai alapján 
vállalkozott az erőszak megjelenítésére. A botot 
suhintó rendőr elől -  elmondása szerint -  
a valóságban megmenekült, „csak” a gázspray 
terítette be... Ezért a nagyméretű vásznakon ott 
a durva akció: a rendfenntartó hatóság botja 
egy tibeti szerzetes fejét célozza... Tehát az 
akkori hasonló tibeti attrocitások is ihlették a 
művet. Az első terrorista baba című önarcképen 
pedig az ún. „csőcselék” egyik tagja, egy cse
csemő látható maszkban. Hisz ha már mindenki 
lehet terrorista, egy ártatlan baba miért is ne 
lehetne? Egy másik nagyméretű sorozatán pedig 
a politikai tárgyú plakátok adták a témát: rajtuk 
ikonszerűen Orbán és Gyurcsány, köztük tán
coló gesztussal a művésznő, a felirat pedig:
„mi Önért vagyunk, Ön miért van?”. S ha már 
egy fiatal művész is kénytelen ezzel foglalkozni, 
így az üzenet is az, hogy legyen már vége 
ennek az egésznek...

K

Lőjj a celebre -  Média háború

A Király utcai Hattyúház Kortárs Kiállítótérben 
„Média háború” címmel nyílt bemutató, mely 
a kereskedelmi média és a siralmas hazai 
popzene káros hatásaira, a média manipulációi
ra hívja fel a figyelmet, Papp Szilvia, a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem filmes hallgatója 
szervezésében. Rajta kívül a Kaposvári 
Egyetemről ketten, valamint a Visart Művészeti 
Akadémiáról (az Ecole d’Art Maryse Eloy kihe
lyezett bázisa) hárman érkeztek munkáikkal.
A Sztárlövölde egy 12 csatornás videoprojekt, 
ahol a képernyőkön fel-felbukkanó bulvármédia-

sztárokra (Győzike, Norbi és társai) lehet egy 
kis tapadókorongos pálcikát kilőni... Közismert 
az elektronikus média romboló hatása a zsenge 
korosztályokra. A döbbenetes hatású 
Gyerektévé című installáció ennek veszélyeire 
hívja fel a figyelmet, hogy már a legkisebb 
gyerek is célközönség: egy valódi csecsemőágy 
végénél baba bámulja a közvetlenül a rács 
mögé helyezett képernyőt. Ez egyben a szülők 
felé is felhívás, hogy ők is tehetnek arról, hogy 
ilyen szintű műsorok, illetve tartalom jön le 
a tévéből. Mert ha nem néznék, nem lennének 
partnerek ebben, talán lehetne ezen változtatni. 
A Csendélet című alkotás egyik része hagyomá
nyos gyümölcs-csendélet, mellette viszont a 
képernyőn is ugyanez (?) jelenik meg, de már 
kis finom vágásokkal megbuherálva a felvételt. 
Mindez a média manipulációira hívja fel a 
figyelmet: nem biztos, hogy mindig a valóságot, 
vagy hogy a valóságot milyen aspektusból 
kapjuk a tévéből. Az ismert Andy Warhol szlo
gen -  15 percre Te is lehetsz sztár -  felirat is 
megjelenik: egy kirakott üres képernyőrámába 
bárki beledughatja a fejét, de egy hasonló 
keretbe helyezett tükörbe nézve is ugyanez a 
helyzet. Amilyenek az előzőekben már megcél
zott sztárjaink, így bárki alkalmas erre: minde
gyikünkből lehetnének sztárok.

K

Álmodtam egy világot magamnak...

2009-ben a Széchenyi tér tervezett felújítása 
miatt (és feltehetően a gazdasági válság is 
közrejátszhatott) elmaradt az Alexandra 
Könyvhét, így nem volt Ünnepi Könyvhét 
Pécsett. Sőt, Az irodalom az utcán hever című 
rendezvényen kívül irodalmi esemény sem 
történt az utcán. A jókai térre szervezett off- 
porondon három íróval beszélgettem, Kőrössi P. 
Józseffel, Szabó Tiborral és Létay Dórával. Volt 
rá igény. A székeken, padokon ültek, néhány 
egyetemista a köveken hevert, nézte az égen 
vonuló fátyolfelhőket. Az off-porondra szükség 
van. A Jókai tér ilyenkor funkcionál úgy, ahogy 
mindig is kellene. Közösségi térré válik, ahol ha 
akarom, hallhatok értelmes szót. Szabadtérre 
ritkán merészkednek ki írók, akkor is főleg 
dedikálni. Pedig ezt a teret erre teremtették.

A POSZT porond Pilári Gábor és Vajda 
Zsuzsa, azaz a MárkusZínház köré szerveződött,

így a vásári bábjáték és a cirkusz is belopód
zott a fesztiválra (de voltak koncertek is).
A délutáni gyerekprogramok közönségét 
elnézegetve tűnt fel újra és újra, hogy mennyi
vel jobb ez a publikum, mint a versenyprogra
mon ülők. A Mátyás király szárnyai című 
mesedarabom nézőinek reakcióit ámuldozva 
figyeltem az előadás helyett. Az őszinte, emberi 
reakciók -  izgalom, ijedtség, sírás, nevetés, 
kacagás, beszólások stb. -  kifejezése gyermek 
és aluliskolázott közegben magától értetődő, 
míg a 3500 forintot kifizető, kulturált néző 
maximum feszeng, unatkozik a versenydarabon, 
s a nemtetszésének nem ad hangot (nem mer, 
meg hát a kultúra...). Udvarisan tapsol, maxi
mum kissé kevesebbet, ha nem tetszett a 
dolog. A gyerekszínház sokkal elevenebb műfaj, 
mint a kissé halott, poros kőszínház.

Az off programok évről évre nívóban verik 
a POSZT versenyprogramjait. Mindössze 25 
millió Ft jutott idén a kb. 180 rendezvényre, s 
ebbe sportcsarnokos koncert, technikai háttér, 
minden, de minden beleértendő. Mégis, ez alatt 
a tíz nap alatt történik annyi minden, olyan 
színvonalon, ahogy annak egy Európai 
Kulturális Fővárosban kell. Ki is derül, mi 
hiányzik ehhez ebben a városban (a pénzen 
kívül). Az az 5-10 ezer ember, aki a POSZT 
idején ideérkezik. A kulturális fogyasztó. S ha 
nemzetközi közönség számára is befogadható 
programok lennének, akkor egy az egyben EKF 
rendezvénynek is tarthatnánk a POSZT-ot. De 
nem az. A magyar színházi szakma fesztiválja.
A POSZT sikere mutatja, lehet ezt jól is csinálni, 
évről évre. Lehetne az EKF-et is. Vagy inkább 
lehetett volna.

B

Toxic

Szégyen. Megint nem sikerült egy rendes gálát 
rendezni. Hagyománnyá vált, hogy Katona 
Ágnes a gála háziasszonya, de vajon miért? 
Újból és újból lehetőséget kap Vermes Tímea, 
hogy énekeljen, csak hát a modorosságával 
együtt veti le magáról a színpad. Felföldi Anikó 
szereplésének ötletét a Bársony Rózsi kiállítás 
adhatta (a POSZT ideje alatt lett volna 100 éves 
az egykori operett-világsztárunk, a Pécsi 
Galériában rendezte Takács István, a 
színészkönyvtár.hu főszerkesztője, a rá 
emlékező kiállítást videorészletekkel, gazdag 
fényképanyaggal), de ha minden tiszteletem 
a művésznőé, akkor sem értem, mit keresett 
az operett a prózai fesztivál gáláján. Hát még 
a musical! Emlékezetes marad korábbi gálákról 
Vári Éva Piaf sanzonja, Molnár Piroska kuplés 
tündöklése, Létay Dóra nagyterpesze az elálló 
fülű sportriporterrel, aki kiskatonaként 
tündökölt a Körtánc egy jelenetében...
De a IX. POSZTÁR színvonaltalanságára nincs 
mentség. Ahogy a lézer show-t sem értem, 
miért is kell az nekünk évről évre? Miért nem 
ad házibulit egy színészzenekar a Széchenyi 
téren? Ha már örömünnep szükséges a fesztivál 
záróakkordjaként.

B

KoMa és ALKA. T, Budapest — 
Tasnádi István: Fédra Fitness
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A London Baroque és Júlia Gooding 
hangversenye
Pécs, Palatínus szálló -  Bartók Terem 
2009. március 23.

Vegyes érzésekkel távoztam március 23-án este 
a Palatínusból. Végre hallhattunk Pécsett egy 
igazán professzionális, régóta együtt játszó 
régizene együttest, akik a lehető legkorszerűbb 
hozzáállással értelmezik a barokk zenét. Minden 
hang, amit eljátszottak precíz és -  jó értelem
ben -  kimért volt. Végig nagyon figyeltek 
egymásra, szinte párbeszédet folytattak a zenei 
motívumokkal.

Olyan szempontból is nagyon kellemes 
élményt adott a koncert, hogy szimpatikus, 
barátságos muzsikusokat ismerhettünk meg.
Azt is érezni lehetett, hogy a tagok kedvelik 
egymást. Látva, ahogy zenélés közben egymás
ra néztek, szinte átadták egymásnak a szót, 
kíváncsian arra, hogy mit „mond” a másik, 
az ember meg is érti, hogyan tudnak több mint 
harminc éve együtt zenélni. A hosszú évek óta 
harmonikusan működő kapcsolatuk miatt a 
különbözőségeik is előnyükre váltak. Ingrid 
Seifert, bár ő az elsőhegedűs, visszafogottan, 
alkalmazkodóan játszott. Amennyiben valóban 
ő volt a zenei folyamatok irányítója, azt teljesen 
észrevétlenül tette. De az is lehet, hogy köztük 
teljes a demokrácia, nincs szükség vezetőre, és 
mégis minden működik... Richard Gwilt kicsit 
temperamentumosabb alkat, de nem elnyomó, 
hanem, mint egy kellemes színfolt, vagy fűszer, 
éppen annyit ad magából, amennyi szükséges. 
Charles Mediám gambajátékával kapcsolatban 
csak azt sajnáltam, hogy egyáltalán nem jutott 
szóló szerephez. Szívesen hallottuk volna ezt 
a gyönyörű, lágy hangú hangszert akár egy vir- 
tuózabb szólódarabban. Steven Divine is 
kifogástalan felkészültségű és zenei érzékű 
muzsikus. ízlésesen, változatosan és remek 
stílusérzékkel töltötte ki a harmóniákat, 
kihasználva a kis orgonapozitív adta 
lehetőségeket.

Még ilyen sokszínű egyéniségekként is 
tudtak helyenként meglepő egységességet pro
dukálni. Néhány esetben a két hegedű unisono 
játszott. Az ilyen helyzetek nagy kihívás elé 
állítják a muzsikusokat, hiszen ekkor a 
legapróbb tisztátalanság, ritmusbeli vagy 
artikulációs különbség is rögtön szembetűnik.
Ez esetben viszont -  talán a sokéves rutin és 
egymás ismerete miatt -  még a gyorsabb, vir- 
tuózabb unisono részeknél is úgy hangzott, 
mintha csak egy hangszer játszana.

Az est „főszereplője” Júlia Gooding szoprán 
énekesnő volt. Róla csak szépet-jót hallottam 
és olvastam, és a tőle ismert hangfelvételek is 
a legnagyszerűbb barokk énekesek közé emelik 
őt a szememben. Éppen ezért nagyon sajnál
tam, hogy éppen aznap este nem tudta hozni a 
tőle elvárt színvonalat. Eleinte csak az tűnt fel, 
hogy kissé fátyolos a hangja, de később egyre 
nyilvánvalóbb lett, hogy valószínűleg torokgyul
ladással küzd. A hangszalagjai nem zártak ren
desen, emiatt sok hang kis fáziskéséssel szólalt 
meg, helyenként elcsuklott a hangja, és az 
arcán is látszott, hogy szenved. Bizonyos pil
lanatokban kiderült, hogy milyen kivételesen jó 
technikával és zenei érzékkel énekel. Még így is

Fátyolos barokk

bámulatos feszültséget tudott kelteni azzal, 
hogy némelyik magas, hosszú hangot egészen 
halkan kezdte, majd lassan, de intenzíven 
erősítette. A nehéz futamokat gyöngyözően, 
könnyed hangon énekelte, a szöveget pedig 
minden nyelven tisztán és artikuláltan ejtette. 
Ugyanakkor bármennyire is nagy név és nagy 
tehetség, ilyen állapotban nem lett volna 
szabad fellépnie, mert nem lehetett elvonatkoz
tatni a betegség okozta gyengeségtől.

A műsorválasztás és az egyes művek 
előadása nagyon igényes volt, de a darabok 
együtt kissé „vegyes felvágott” hatást keltettek. 
Tisztán hangszeres művek és különböző nyelvű 
egyházi énekek, áriák váltakoztak, ami 
egyébként jóleső változatosságot és ren
dezettség-érzést teremt, de ebben az esetben 
úgy éreztem, mintha a műsornak nem lett volna 
tetőpontja.

Corelli D-dúr szonátájával (op. 1/12) indult 
az este, majd egy Couperin által megzenésített 
nagyheti olvasmányt adtak elő. A szopránszólót 
csupán continuo kísérte. A Corelli-szonátával 
szemben, ami akár szokványosnak is mondható 
egy barokk kamarazenei koncerten, ez a mű tel
jesen szokatlan, hiszen eredetileg liturgikus 
célra készült. Sok benne a kissé száraz recitá- 
ció, ami olvasmány mivoltából fakad, és csak 
igen rövid ariózus zárlatok vannak benne. Talán 
azért tervezték ezt a statikusabb, lassabb lép
tékű művet a koncert elejére, hogy a később 
elhangzó virtuózabb művekre kerüljön a 
hangsúly. Nagy kár, hogy ebből nem sokat 
lehetett érezni. Talán, ha az énekesnő hozta 
volna azt, amit tőle vártunk, akkor jobban 
kiemelkedtek volna a technikásabb, vagy éppen 
megindítóbb hangvételű darabok.

Kellemes élmény volt Bach G-dúr trió
szonátáját hallani, melyet a mester orgonára írt, 
és az együttes hegedűse, Richard Gwilt 
készítette az átiratot. Maga az eredeti műfaj is 
nagyon érdekes: triószonáta egyetlen hangszer
re. Az orgona két manuálja és a pedálja 
képviseli a három hangszert, mert regisztrálás
sal hangszínben jól el lehet különíteni őket, így 
valóban tudják azt az illúziót kelteni, mintha 
három hangszer szólna. Ebből a szempontból 
kézenfekvő dolog átírni két hegedűre, gambára

és continuóként funkcionáló orgonára. Más 
szempontból viszont nagyon izgalmas vállal
kozás, hiszen a vonós hangszereknek egészen 
más technikai és zenei eszközök állnak rendel
kezésükre, mint az orgonának. Az orgona pél
dául nem tud hangerőt árnyalni, csak regiszt
rálással az egészen nagy felületeken. A vonósok 
pedig egy-egy hangon belül is sokféle 
dinamikai és hangszínbeli árnyalatot használ
hatnak. Gyors hangokon teljesen másképp hat
nak a vonósok hangkötései, mint az orgona 
viszonylag egyformán gyöngyöző hangjai.
Az egyik így, a másik úgy, de mindkét előadási 
mód barokkos és meggyőző.

Nem hagyhatom szó nélkül azokat a 
csodálatos hangszereket, melyeken a művészek 
játszottak. Ingrid Seifert hegedűjét Jacobus 
Stainer építette 1661-ben, Charles Mediám 
héthúros angol basszusgambája pedig 1680 
körül készült. Ilyen régi konstrukciók esetében 
azt gondolnánk, hogy örülhetünk, ha egyáltalán 
megszólal, de ezek a hangszerek egyszerűen 
kifogástalanul szólnak. Nem is beszélve arról, 
hogy mennyire sokat elárulnak a korabeli 
hangzásideálról. A hangjuk lágy, halkabb, mint 
a modern hangszereké, egy picit talán nyers a 
bélhúrok miatt, de durvának vagy kellemetlen
nek semmiképp nem mondható. Tökéletesen 
illik a könnyed és virtuóz barokk zenéhez.

Egy ilyen kaliberű barokk együttes megje
lenése Pécsett felveti azt a kérdést, hogy 
hogyan is állunk ma itthon a régizene-játszás- 
sal. Akiknek szívügye lenne a dolog, azok 
általában csüggesztőnek tartják a helyzetet. 
Olyan világban élünk, ahol szinte mindenki 
a mindennapi megélhetésért küzd, és ez a tár
sadalom nyilvánvalóan nem tud fenntartani 
olyan zenészeket, akik sok nagy művész szerint 
tévúton járnak, és egyébként is kétséges, hogy 
lesz-e közönségük egyáltalán. A minap vettem 
részt a Zeneakadémián Simon Standage hegedű 
mesterkurzusán, ő neves angol régizene 
együttesek koncertmestere és igazán kitűnő 
barokk hegedűs. A kurzus nyitásaként előadást 
tartott „Bach és a hegedű” címmel, melyen nem 
voltunk túl sokan, de azt gondoltam, a gyakor
lati része fogja érdekelni a növendékeket, és 
akkor majd megtelik a terem. Legnagyobb 
megdöbbenésemre szépen elszivárogtak az 
emberek, amíg a délelőtt utolsó órájára a 
növendékeken kívül négy érdeklődő maradt. 
Ehhez képest persze nagyon sokan voltunk a 
pécsi koncerten, de sajnos ott is éppen a szak
ma -  vagy a felnövekvő generáció -  részéről 
tapasztaltam elutasítást.

Hogy mi lesz a sorsa a barokk zenének kis 
hazánkban, azt senki nem tudja. De, ha a szak
ma és a nagyközönség egy kicsit nyitottabb 
lenne, egy soha nem látott régi-új világ tárul
hatna fel előttünk. Ám egyelőre úgy tűnik, 
ahogy a történelem egyes fontos eseményeit 
befolyásolhatják az államfők és hadvezérek 
migrénes feleségei, ugyanúgy kihat a barokk 
éneklésről való közvéleményre egy kis torok
fájás. ■
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KOSZITS ATTILA

Meg(a)jazz hetek
Jazzidők járnak errefelé, sosemvolt kínálattal.
S mi több, a mennyiség és minőség viszonyáról 
sem kérdés, hogy az utóbbi válik meghatáro
zóvá. A Pécsi Tavaszi Fesztivál és az utána 
következő időszak is olyan bő programsort 
hozott, amire nem emlékszem, hogy valaha is 
sor került volna a jazz déli végvárában. A szám
talan koncert közül így nyilván csak a legem
lékezetesebbek fémek be ezen írás kereteibe.

Az előző évben is szép sikert arató Pécsi 
Nemzetközi jazz Hétvége idei felvezetőjeként 
ezúttal a Szigeti úti aulában a Maliból érkezett 
Habib Koité and Bamada lépett színre március 
19-én. Bár világzenéjük nem sorolható a jazz 
kategóriájába, de talán nem véletlen, hogy már 
a Montreaux-i jazzfesztivátra is meghívták őket. 
Az egykori Mandinka birodalom muzsikusdi
nasztiájának (griot kaszt) mai leszármazottai a 
worldmusic legelismertebb előadóinak számí
tanak. A fővárosban, Bamakóban élnek, onnan 
érkeztek Pécsre, innen folytatták európai, majd 
hathetes észak-amerikai turnéjukat. Az 1988 óta 
létező formáció változatos műsorában a tradi
cionális dallamok mellett a főnök városi nép
dalai, s a mali-blues szóltak tradicionális és 
nyugati hangszereken. Az ottani hagyományok 
és a globalizációval hozzájuk is eljutott más 
zenei világok keverékéből valami egészen egye
di, jóízű afropop zenéjük nagy sikert aratott. 
Nem véletlenül, hisz a zenekarvezető, frontem
ber, gitáros, énekes Habib Koité különleges 
gitártechnikájával, egyszer lágy, simogató, 
máskor erőteljes énekével, szimpatikus szöve
gelésével, közönséget énekeltető, táncra csábító 
és a nézők közé beülő showelemekkel operáló, 
mindenkit lenyűgöző egyéniség. A gitárjáték 
lebegős finomsága és körkörös harmóniabontá
sai, szép dallamai mellett a balafon ritmikus 
xilofonhangjai domináltak a formáció korel
nökének, Afrika legjobb balafonosának, a 78 
éves, de ötvennek se látszó Kélétigui Diabate- 
nek köszönhetően. A másik gitáros, a 
mókamesternek is kiváló Abdoul Wahab Berthe 
pedig balkezesként egy jobbkezes gitárt 
pengetett mesterien, egyébként sem állt távol 
tőle a humoros mozgás. Persze a többiek, 
a basszusgitáros, és a két ritmushangszeres is 
beletette szívét-lelkét.

Másnap az Uránia moziban már valóban a 
jazz nagymesterei következtek. Az Ifjúsági Ház 
Metronóm Jazzklubjából tavalyról ismert német 
jazz Pistols trió kezdett. Stefan Iván Scháfer 
gitáros, Christoph Vidor Kaiser basszusgitáros 
és a kopasz Thomas Lui Ludwig dobos jazzből, 
jazzrockból, progrockból, nujazzből építkező 
energikus produkciója bár nívósnak bizonyult, 
de ezen a nagyobb koncerthelyszínen nem jött 
annyira át, nem tudtak olyan hangulatot 
teremteni, mint az előző évi klubzenéléskor. 
Richard Galliano és a Tangaría Quartet igazi 
franciás ízű jazzmuzsikája viszont teljesen 
meghódította a népes közönséget. S ez nem 
véletlen, hiszen Galliano a tangóharmonika vir
tuózaként könnyedén vezette elő a legbravúro
sabb Piazzolla számokat éppúgy, mint a san-

zonos populáris dallamokat, ismert 
örökzöldeket. Társai: a jazz világából érkezett 
bőgős, a latinos zenékben jártas ütőhangszeres 
és a komolyzene tudoraként brillírozó hegedűs 
eltérő zenei világa tette igazán érdekessé pro
dukciójukat, hasonlóan a mai francia zene min
dent egybemosó világához. A harmonika, 
hegedű szvinges, párizsias, hot clubos időket 
idéző párhuzamait tanítani kellene.
A következő napot egy másik harmonikavirtuóz 
triója nyitotta: az örmény származású, de már 
régóta itt élő és a világ nagyvárosaiban is 
kapós Dávid Yengibarjan ezúttal Dresch Mihály 
szaxofonost és Lukács Miklós cimbalmost 
választotta partnerül, s hihetetlenül elmélyült, 
az etnojazz határait feszegető, bátran kísér
letező műsort hoztak össze. Aztán a fesztiválra 
a koronát az élő jazzlegenda, Jean-Luc Ponty és 
zenekara helyezte fel. A stílusteremtő francia 
hegedűs már a hatvanas években is a legna
gyobbakkal játszott, s azóta sem adta lejjebb, 
ma is igen keresett muzsikus, hangszerének 
első számú mestere. 1995-ben már járt Pécsett 
a „Rite of String” turné keretében A1 Di Meola- 
val és Stanley Clarke-kal. Most kameruni szár
mazású bohém basszusgitárosával, Guy Akwa 
Nsanguéval, William Lecomte billentyűssel és 
Damien Schmitt dobossal érkezett. Sikerült 
olyan fesztiválhangulatot összehozniuk, amire 
még nem igazán volt példa Pécsett. Teljesen 
együtt élt, egymást inspirálta a közönség és 
a zenekar -  na ilyen az igazi élő jazz varázsa. 
Programjuk gerincét legutolsó The Acatama 
Experience című albumuk számaira építették; 
a Parisian Thoroughfare, a Back in the 6o’s, 
a Celtic Steps mind Ponty szerzemény. Egy 
számmal azért adózott a néhai Thelonius Monk 
emlékének is. A jazz legfelsőbb fokát nyújtot
ták, emlékezetessé téve a III. Nemzetközi Jazz 
Hétvégét.

Március 26-án a Pécsi Est Caféban folytató
dott a sorozat egy újabb világsztár, a Weather 
Reportban feltűnt Vidor Bailey basszusgitáros 
csapatával. Már két alkalommal is játszott 
Pécsett, mostani billentyűs, gitáros és dobos 
társai pedig többek között Miles Davis-szel, 
Marcus Millerrel és Joe Zawinullal is zenéltek. 
Nos, itt is letették névjegyüket, hihetetlen dol
gokat művelő főnökükkel egyetemben: a vir
tuozitás és a jazz különféle ágainak magas
iskoláját bemutatva.

Április 10-én ugyanitt lépett fel a Harcsa 
Veronika Quartet. Az egyre népszerűbb szőke 
jazzdíva nemrégiben nyerte el a 2009-es 
Fonogram Magyar Zenei díj jazzkategóriáját a 
„You don’t know it’s you” című második CD
iével. Ezúttal korábbi és az új „Red Baggage” 
című harmadik albumának dalai mellett Beatles 
és Tracy Chapman számokat is elénekelt stílu
sosan átdolgozva. A zongora, bőgő, dob trió 
pedig igen fegyelmezetten és alázatosan kísérte 
a fiatal énekesnőt, aki visszafogott előadói 
stílusával magabiztosan és hatásosan adta elő 
többnyire saját szerzeményeit, lenyűgözve 
közönségét.

Dávid Yengibarjan

Victor Bailey

A Dominikánus Házban április í-jén a 
Borbély Műhely az új Hommage Á Kodály 
lemezének anyagát mutatta be, hihetetlenül 
érzékeny, magas színvonalú koncerten. Kodály 
és Bartók világviszonylatban az egész 20. 
századi kortárs zenét meghatározó, alakító 
szerzők, s még a jazzben is erősen érezhető 
munkásságuk. A népzene, a jazz és a 
kortárszene valahol összeértek ezen az estén.
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Kodály kamarazenéjét nagy műfaji alázattal, 
akusztikus megszólalásra törekvéssel inter
pretálták. Kántor Balázs csellós bevonásával 
olyan elmélyült kamaramuzsikálást hallottunk, 
ami mérföldkő az öt éve létező formáció 
történetében. Pl. Kodály Epigrammái (No.3 és 
No. 5) nagyon szép, impresszionisztikus művek, 
a jazzben is használt harmóniákkal. így a nagy 
magyar szerző kamarazenéjének természetes 
folytatása az együttes jazzes, szabadabb világa. 
Borbély Mihály (szaxofon, klarinét, tárogató, 
tilinkó) szerzeményei jól passzoltak Kodály 
népzenei indíttatású, időtlen világához, Szabó 
Dániel zongorista is a tőle megszokott kifino
mult invencióval és virtuozitással tette hozzá 
improvizációit, Horváth Balázs bőgős és Baló 
István dobos is remekül ráéreztek a kompozí
ciók megkívánta, jazzben szokatlanabb 
megoldásokra.

Április 9-én a Pécsi Ifjúsági Ház koncertter
mében tartották a Magyar Jazz Ünnepe egyik 
pécsi rendezvényét a Binder-Borbély duó, illetve 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazztan- 
szakosaiból álló Big Bandjének fellépésével 
(László Attila vezetésével). Binder Károly zon
goristáról és Borbély Mihály szaxofonos, klari
nétosról már sokszor írtunk e hasábokon is.
S mivel a legjobb hazai jazzmuzsikusokhoz 
tartoznak, ezúttal sem okoztak csalódást elmé
lyült, egymásra reagáló játékukkal, 
együttműködésük egyébként már több CD-n is 
hallható. Igazi ünnep volt hallani őket.

Richard Galliano 

Jean-Luc Ponty

Borbély Mihály és Binder Károly

Ugyancsak itt, a Metronóm Jazzklubban 
lépett fel április 29-én a tavaly a Zeneparkban 
már bemutatkozott Loop Doctors (Szendőfi 
Péter dobos és Romhányi Áron billentyűs, samp- 
leres, MC duója) ezúttal a Los Angelesből hoz
zájuk társult Brandon Fields szaxofonossal, aki 
már számos díjat gyűjtött be pályáján, s hírne
ves zenészek sokaságával játszott. Modern 
fúziós keverékzenéjük a jungle, a breakbeat, a 
drum’n’bass, a nujazz, a hiphopjazz, a jazzrock 
és a nujazzfunk elemeiből táplálkozik; egyfajta 
streetart jazz, hisz időnként Romhányi elkezdte 
lökni a ritmikus szöveget. Szendőfi hihetetlen 
precizitással dobolt, nem véletlenül, hiszen 
előre felvett ritmus- és zajkollázsokra játszik 
rá élőben, igen kreatívan. Vendégszaxofonosuk 
teljesen megtalálta a helyét, invenciózusan fújta 
a mainstreambe illő és az elvontabb szólamo
kat, különösen jól eltalálták Romhányival együtt 
a közös dallamíveket. Igen, ilyen egy igazi 
21. századi kortárs fúziós jazzkoncert. Csak 
a ma divatos multimédiás háttérvetítés (VJ 
Chiburi) ne tolakodott volna annyira előtérbe: 
a közhelyes nagyvárosi utcaképek, űrvilág- 
filmek, stb., erős vizualitásukkal kicsit elvonták 
a figyelmet a remek produkcióról.

A fentebb vázolt, figyelemreméltó választék 
és minőség jelzi, hogy Pécs jazz-zenei élete jó 
úton halad, hogy nemzetközileg is felhívja 
magára a figyelmet. Budapest után itt zajlik 
a legtöbb ilyen esemény. Remélhetőleg ez 
a lendület és gazdag kínálat jellemzi majd 
a 2010-es EKF évét is. ■
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Mozgó célpontok
Mesterarcok: Horváth Erzsébet szobrászművész

A magyar művészet szemünk előtt kibontako
zó nemzedékeinek Pécsett feltűnő alakjai el
kényeztetnek bennünket A mintegy fél évszá
zadra visszatekintő előzményeket és most be
következő történéseket együttesen számba 
véve kimondható, hogy kivételes ez a hely, 
és a helyzet is egészen az. A magyar művé
szet megújító és megtartó erőinek olyan mé
retű és minőségű „kritikus tömege” kapcso
lódik össze Péccsel, aminek megléte valóban 
európai érvényű erőközpontként javasolja 
számon tartani ezt a települést És ha lesz 
megfelelő nyilvánossága a letapogatható tel
jesítményeknek, feltétlen izgalommal fogja 
Európa nyugtázni a következő években. Olyan 
gondolatkísérletek kibontására ad alkalmakat 
és fogalmaz meg tennivalókat az itt honos ré
gi és új művészet amiket másutt sokkal ne
hezebben végezhetnénk el. Ilyen például a 
pályakezdő új nemzedékek viszonya a város 
modern művészeti hagyományaihoz. Ilyen a 
kötelességérzet amely szerint kell valamit 
kezdeni mindavval, amit eredeti szellemi mi
nőségként éppen ez a hely hagyott ránk.

Egy fiatal képzőművész, Horváth Erzsébet 
munkáiról beszélünk ezúttal. Miért? Mert erede
tiek, mívességükben nem hivalkodóak, mert 
pontosan közvetítik azt a lét-, és lélekállapotot, 
amiben az alkotójuk nemzedékének tagjaival 
osztozik. Kifejezik a jó művészet diszfunkcióját, 
a mai magyar képzőművészet erejének és 
térvesztésének ellentmondásait. A tetszhalott 
állapotot, ami akár egy szempillantás alatt 
megváltozhat, és amiben ez a művészet a 
közösség számára is élmény, tanulság lehet. 
Horváth Erzsébet tevékenységében csak lát
szólag meghökkentőek a látványok, anyagok, 
formai javaslatok. Valójában mindent ismerünk, 
amit mozgásba hoz. Minden, amit látunk, 
szabályosan tesz eleget a műtárgyaktól 
elvárható esztétikai rendszeralkotás bonyolult 
kritériumainak. Ennek ellenére, mégis minden 
más kifejletét kap munkáiban, mint ami a 
szokványos logikából, vagy a tárgyakhoz és

anyagokhoz tapadó használati szabályokból 
következne.

Sok félreértés van e tétel körül. A művészet 
harca soha nem pusztán a retináért vagy a hal
lószerv birtokba vételéért folyik. Ha csak azért, 
akkor ott valami másról beszélünk. Valamely, 
a köznapinál magasabbra értékelt rendezőelv 
igazságának vélelmében mindig a teljes 
emberért folyik ez a harc. Hogy valami történjék 
vele. Hogy igazabb, jobb, tökéletesebb legyen. 
Vállalkozókészségében éppúgy, mint toleran
ciájában. Részletek iránti érzékenységében 
éppúgy, mint arányérzékében. Az ún. „modern 
emberrel” kapcsolatban itt riválisok seregével 
kell megmérkőzni, már-már reménytelenül 
egyenlőtlen menetekben. Akármennyire is 
sugallják sokan, régóta, a festészet és szob

rászat sem csak a látás felételezett kapacitá
sainak lekötését végzi el. Többet akar és többet 
is tud egy szabadidős tevékenységnél. Nem 
egyszerűsíti a helyzetet azonban, hogy ma már 
a szemgolyóért (az ész szeméért) folyó harc 
művészeti eszköztárában a kozmikus méretű 
differenciálódás éppúgy felfedezhető, mint a 
vele párhuzamosságban érvényesülő áttekintés 
vágya, a szintézis keresése. Vagy a kísérlet.
Nem véletlenül emlegethetjük Horváth Erzsébet 
munkásságának felidézésekor ezt a korai avant
gárd kinyilatkoztatásokból oly’ ismerős spekulá
ciót. Egy művészről szólunk, aki nem hagyja 
magát kisajátítani privilegizált alkotói módsze
rek, műfajok, anyagok vagy eszközök által, és 
a művészet funkciói felől sem a megszokott 
keretek között gondolkodik.

Horváth Erzsébet (1976) tanulmányait 2007-től a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA (Doctor of Liberal Árts) képzésén folytatja. 2003-5: Képzőművészeti Akadémia München, művészet
terápia diploma, 2001-3: Képzőművészeti Akadémia München, szobrászat, 1995-2000: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Rajz-vizuális nevelés, szobrász szak, középiskolai művészeti szak
tanár diploma, 1990-94: Művészeti Szakközépiskola, Pécs, kerámia szak, érettségi.

Ösztöndíjak, tanulmányutak: 2001. okt. -  2004. szept. Képzőművészeti Akadémia München, Bajor Állami Ösztöndíj, 1999. nov. -  2000. jan. Képzőművészeti Akadémia München, Erasmus 
Ösztöndíj.

Egyéni kiállítások: 2004. okt. -  nov. „Transparent” (Bóbics Diánával) KHG München, 2004. júl. „Átmenetek” Dr. Theopold, München, 2001. máj. Városi Könyvtár, Wangen im Atlgau, Német
ország.

Csoportos kiállítások: 2008. dec. „Das sechste Element” Gasteig, München, 2008. jűn. „Színerő/Léptékváltás 3." Zsolnay Gyár, Pécs, 2008. máj. -  jún. „Kontakt" Esztergomi Fotográfiai Bi- 
ennálé, Rondella Galéria, Esztergom, 2008. ápr. DLA kiállítás, Pécsi Galéria, Pécs, 2007. okt. „Spannungsraum” Képzőművészeti Akadémia, München, 2007. aug. „Greetings from Nagygörbő” Gal- 
lery Katve, Rovaniemi, Finnország, 2007. júl. „Matricák” Kisméretű Elektrográfiák Nemzetközi Kiállítása, Duna Galéria, Budapest, 2007. febr. „Üdvözlet Nagygörbőről” Hattyúház, Pécs, 2006. aug. 
Városi Galéria, Kalocsa. 2006. ápr. „Liebe” Domagkateliers, München, 2005. júl. „Domagktage XII” Domagkateliers, München, 2005. júl. Freimanner Kulturtage, Domagkateliers, München, 2005. 
ápr. -  máj. „Wir lassen die Goldfische nachkommen, wenn wir wissen, wo wir bleiben” művészeti projekt, Kunsthaus Kannen, Münster, 2005. márc. „White Box” Kulturfabrik, München, 2004. nov. 
„Vor dem Winter” Domagkateliers, München, 2004. okt. „Gulaschsuppe.hu" Domagkateliers, München, 2004. júl. „Domagktage XI” Domagkateliers, München, 2003. szept. „Reakció/Reaktion” Kö
zelítés Galéria, Pécs, 2003. júl. „Domagktage X” Domagkateliers, München, 2003. júl. „ja" jahresausstellung, AdBK, München, 2003. ápr. „Satellitenaufnahmen” Domagkateliers, München, 2002. 
dec. „Wohnhaft” Domagkateliers, München. 2002. júl. „Gute Nacht” Domagkateliers, München, 2002. júl. „ja” jahresausstellung, AdBK, München, 2000. okt. Művelődési Központ, Szentes.

Szakmai tevékenység: 2008-től a SoBaBu Művészeti Egyesület aktív tagja, 2007-től a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán mintázás, szobrászatot tanít, 2006-8. Collegium Martineum, Mán
ia, Művészetterapeuta, 2005-7: MIOK József Nádor Szakképző Iskola, Pécs, szakrajz, rajz és kultúra, óraadó tanár, 2003. szept. /  2004. okt. Cserekiállítás szervezése Reakció/Reaktion” Közelí
tés Galéria, Pécs, „Gulaschsuppe.hu" Domagkateliers, München, 2001-től a DOKU Művészeti Egyesület aktív tagja.
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Már az Árnyék és információ (2000) című műve, 
vagy a Körárnyék (2001-2), illetve a 2007-es 
Tranzit című installációja egyszerre keltik azt 
a benyomást bennünk, mintha a Bauhaus 
„Vorkurs” (előtanulmányi) szakaszának ered
ményeivel találkoznánk, ugyanakkor a 
behatárolás műveletét valamelyest bizonyta- 
lanítja, hogy a Fluxus szemléletmódja, sőt a 
kísérleti fotográfia bizonyos módszerei is megje
lennek bennük. Az elemző szándék, a „mozgás
ban látás” új minőségekhez vezető, izgalmas 
formakapcsolatokat valószínűsítő „laborhangu
lata” azonban nemcsak a klasszikus avantgárd 
jelenlévő szellemét idézi. Mindazon 
törekvéseket, amelyek a rész és egész össze
függései körül keresnek nyugvópontokat 
maguknak. A „nagy egész” tényleg nem tárul 
fel az ember számára. És ne firtassuk ennek 
önmagunk által előidézett történeti okát itt, 
figyeljük meg inkább a tényeket, amelyek a 
vizuális művészetek mai tartalmait közvetítik.
Ha közvetítik.

A szakmai-elméleti és eszközhasználat 
szerinti elkülönülések finomságai olykor azt 
a benyomást keltik, hogy mindaz, ami eszme, 
szellemi cél vagy erkölcsi természetű kérdés 
mindeddig műalkotásokra bízva közvetíthetővé 
vált, mára okafogyottá lett. A nagy ívű össze
foglalások, gyakran történelmietlennek tűnő 
integrációk, formakeveredések és olykor 
metafizikával kacérkodó „utolsó lépcsőfokok” 
hangsúlyozása pedig mintha ennek éppen az 
ellenkezőjéről igyekezne meggyőzni. Egy hatá-

általános értelmű megismerés keretei között 
a finomságok és érzéki elevenségű anyag
forma-összefüggések táguló világegyetemét 
a művészet nyelvének határaival azonosítja. 
Merthogy „nyelvem határai világom határai” -  
mondja a filozófus.' „Magából a képből nem 
állapítható meg igazsága vagy hamissága” -  
állítja. „Nincs a priori igaz kép” -  teszi hozzá 
aztán. Akkor az érzékekben rejtőzik az igazság, 
és az érzékek állapotát firtató, javító vagy rontó 
alkotás már létezésének tényével is tartalmat 
közvetít? Igen, „az eszköz is üzenet” -  mondja 
McLuhan, mert a szem: az „ész szeme”.

Amikor Horváth Erzsébet munkáit nézzük, 
folyvást ez jár az eszünkben. Erkölcsi olvasatot 
hozzárendelni, jelentésekkel ellátni azt, ami 
anyag, technika, mozgás és szimpla látvány, 
annyit tesz, mint eligazításokat megfogalmazni 
a magunk teremtette világban és otthonosságot 
biztosítani ott is érzékszerveinknek, ahol a 
valóságos természet már leginkább csak 
elméletekben felidézhető törvényeivel van jelen.

Amikor az Echóban említjük Horváth 
Erzsébet pécsi szobrászművésznek a münsteri 
Alexianer Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Kórházban 2005-ben született munkáját, az 
Echót, akkor nemcsak a címek keltette egybe- 
hangzás különös otthonosságát értékeljük, 
hanem gyönyörködünk az elemző szándék apró 
részleteket egymástól precízen leválasztó, külön 
kimunkáló módszereiben. Különös aktualitását 
érezzük a művészet „gyógyító” gyakorlatának 
és a művészetterápiás megfontolásoknak.

sós műalkotásban ma ideológiamentesség, 
főleg high tech formulák, a piaci sikerképesség 
jelentéstani problémákat alig támasztó 
vágyképei és terápiás célú ösztönös gerjedel- 
mek sokasága rétegződnek egymásra, olykor 
teljes felismerhetetlenségben. Amely tény 
viszont a titokzatosság felhőjét boríthatja 
a kérdéses munkákra a befogadói oldalon.
A reklámtól megtanulható volt a töredékmásod
percek alatt elsajátítható műalkotás normája is.

Ezeknek a bizonyítható „együttállásoknak” 
az előterében van bizonyos különössége egy 
alkotói álláspontnak, amely az anyag, jelenség 
és forma szavakhoz, fogalmi jelentésekhez nem 
kötött „nyelvfejlődésének” esélyt ad. Amely 
a vizuális nyelv esetrendszerének jelentéseket 
ösztönző hatásával kíván foglalkozni. Amely 
tudni véli, hogy a felfogás egyben már értékelés 
is. És van alkotói álláspont, ami ennek a 
nyelvfejlődésnek úgy ad esélyt, hogy az

„Miért is folyik akkor hát a harc barátaim?”1 -  
kérdezhetjük a francia költővel. Azért, hogy a 
szemgolyó többet jelentsen az érzéki befogadás 
központi receptoránál. A teljes emberről van itt 
is és ilyenkor is szó. A szemgolyó elfoglalása, 
lekötése programot ad a szabadságról és táguló 
valóságról képzelgőnek, de annak is, aki a 
szem és érzékek felesleges célokra tartásának 
beidomítását végzi el. Közelebbről akár a piaci 
haszon fokozása érdekében bevetett ajzószerek 
előállítását tekinti hivatásának. Mindenki tudja, 
hogy itt a nagy reakciósebességű, innovációkra 
feneketlenül szomjazó reklámiparról lehet csak 
szó, amely szélsebesen integrál mindent min
denhonnan, hogy ravaszul kikísérletezett kom
binációkban felébressze a vágyat... Valamire. 
Tárgyi, anyagi és szellemi értelemben is. És a 
művészi kísérlet minél inkább a korszerű médi
umok, jel és jelentéshordozók közegében megy 
végbe, annál inkább áll fenn a veszélye annak,

hogy a kommersz fogyasztási „műipar” beke- 
beleződési művelete elkövetkezik. És annál 
inkább viselkedik a művész úgy, hogy ez a 
művelet ne, vagy késleltetve és nehezen való
sulhasson meg. Kijelentéseinek, leleményeinek 
funkcionális-alkalmazott jellegét értelemszerűen 
mellékessé teszi, a nyílegyenes hatásmechaniz
musok közelségét elutasítja, evvel egyidejűleg 
javaslatait, választásait az ember belső 
minőségének, akár morális értelmű jobbá 
tételének érdekében fogalmazza meg.

Nem mondhatjuk, hogy különösebben 
rafinált médiatechnológiai alapvetés jellemzi 
Horváth Erzsébet munkáit, arra azonban 
figyelmeztet, hogy elméjében és kezében (meg
tanulva és készségszinten) ott vannak már a 
füstjelektől a némafilmen át az LCD képernyőig

Kőin, 2009

Tranzit 2., 2007

érvényes hatáselemek. És egy jellemzően rend
szerezett anyaghasználati kultúra is, amelyben 
nincsenek privilegizált részletek. Ezt azért tűnik 
fontosnak megjegyezni, mert a kortárs 
művészet megnyilvánulásainak körében a fogal- 
mi-funkcionális-érzéki rétegzettség és a rétegek 
egyenjogúsága ugyancsak felértékelődött.

Horváth Erzsébet Pécsett született, önálló 
szobrászként itt dolgozik most is. Már első 
emlékezetes munkái is a térben szabadon kiraj
zolódó tárgy plasztikai felszabadításával 
foglalkoztak. Egy dróthálóból összeállított 
emberi alak minden anatómiai részletessége 
és érzéki sejtetései ellenére is arra van ítélve, 
hogy a környezet, az ég, a fák átszűrődjenek 
apró résein. A 2002-es Árnyék és információ 
korai felvetése annak az ideának, ami az 
árnyékvetés folyamatát és a műtárgy komplexi
tását együttesen jeleníti meg. A Pécsi 
Műhelyben Ficzek Ferenc vetítéses tánc-táncos- 
analízisei jóleső megerősítésként hatnak e kör
ben. Tisztán jelzi az eredeti plasztikai formát a 
vetített fénnyel módosító körülményeket, ame
lyek ugyancsak rendelkeznek némi metaforikus 
tartalommal. Ha a fény haladását akadályozó 
formák a fény irányában egymás mögé állnak, 
árnyképük ettől még egységesen, alkalmasint 
egymástól el sem választható módon jelenik 
meg a síkon, amit a fény talál magának. A síkra 
vetült formát pedig jól kikövetkeztethető 
módon befolyásolhatja a felfogó ernyő síkjának 
helyzete, a fény iránya és annak változása, a 
tárgyak egymáshoz való viszonya. Ha a belső 
viszonyok változnak, akár gyökeresen megvál
tozhat a tárgyösszefüggésekről alkotott kép is. 
Magával ragadóan egyszerű (és számos 
művészettörténeti analógiával is megerősíthető) 
a Hó (2003) sorozat optikai és dramaturgiai 
programja, amiből a plasztikai érdekesség és —
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kreatív változékonyság mellett a semmitől el 
nem idegeníthető (idegenülő) művészet egyik 
mintája is lehet. Amikor a Fliessbandfolie 
(Fóliaszalag tekercs, 2005.) egymásra másolódó 
rajzos arabeszkjeit figyeljük, amelyekben a jelek 
folyamatos egymásra hatásban tűnnek fel, nem 
tekinthetünk el attól az ismeretünktől, ami a 
mindenkori emberi együttélés egyik kísérőjelen
sége. A legkülönbözőbb karakterek, vérmérsék
letek találkozhatnak egymással, és hatással 
vannak egymásra. Hogy valamennyien hatással 
vagyunk egymásra.

Ezek az interszubjektív viszonyokat 
metaforikus felidéző képességgel bemutató 
darabok leplezetlen összefüggésben állnak a 
2002-es Vízjelek, Város és Wohnhaft (Valahol 
lakó) típusú művekkel, amelyekben ugyancsak 
a nem túl színesen megfogalmazott lenyoma
tok, takarások, árnyékszerű felületfoglalások 
költői rendezettségű (rendezetlenségű) síkokban 
jelzik a lehetségesen térben is lejátszódó 
valóságos tárgy és fénykapcsolódások tényét.
A hagyományos műtárgytípus hibátlan 
felidézésével azonban egy igen összetett vizs
gálat felidézése is lehetővé válik. Idetartozik 
a nagyvonalúan előadott és eredményében is 
meggyőző 2005-ös Portré, ami talán anélkül 
távolodik el az analitikus típusú munkák 
szellemétől a legmesszebbre, hogy elvesztenénk 
a szemünk elől ezeknek inspiráló erejét. A tér
ben kígyózó fémdrót egy adott irányú fénysu
gárral és egy kellő szögben rendelkezésre álló 
felülettel találkozva tökéletes emberi arcot raj
zol ki. Különös (kivételes) konstelláció. Ha csak 
egy eleme is megváltozik a szerkezetnek, az 
eredmény már más. A néző azonban az érzé
keny változékonyság felfogásával együtt az 
„együttállások” egyik számára kedvező kifejle
tét viheti magával. Az 2007-es Epilógus egy 
találó atmoszférájú pincegalériában, néhány 
ismert kortárs mű és művész nyilvánosan is vál
lalt inspiráló szerepét is felvillantva teszi elénk 
az idézett problémákat, de még bonyolultabb 
formaösszefüggésekben. Alternáló 
töredékárnyékok, fehér és fekete figurák vál
takozása, ha tetszik zavaros és megfejthetetlen, 
adott pillanatban azonban szervezett és konkrét 
az ábra, amivel a néző találkozik. Valódi tér, 
valódi villanykapcsolók, valódi fény, valódi szín 
és színhiány, és az eredmény mégis egy meg
foghatatlanul költői vízió, amiben minden támo
gatja is, ellenjegyzi is egymást.

2007-8-ban készültek Horváth Erzsébetnek 
azok a nagyméretű installációi, amelyek amel
lett, hogy a színház és az építészeti tér lépté
kében adnak lehetőséget különös megformált- 
ságú képzőművészeti kifejezésre, erőteljes

elmozdulást jelentenek a tényleges emberi 
viselkedések, jelképes kapcsolatteremtési for
mák érzékeltetése és jelentőségük tudatosítása 
felé. A Tranzit című, kilenc négyzetméteres 
mú'anyaglemezekből álló tér-tagolás (installáció) 
jól tapintható, bejárható, valamennyire még 
a városi mozgások körülményeit is modellezi. 
Használatához lényegileg tartoznak a tapintá
sok, súrlódások, a közlekedés zajai is. Ezért 
a mű „igénybevétele” közben készült egy 
hangkollázs is, amely a későbbiekben szerves 
alkotórésze lett a Tranzitnak. A fóliafüggönyök 
a mennyezettől a padlóig érnek és a közöttük 
haladó emberek a legkülönbözőbb metszetek
ben, festői stilizáltsággal jelennek meg egymás 
számára. De a legfőbb érdekessége e tereknek, 
hogy a „külső” az átláthatatlansága miatt szinte 
megszűnik, és a belső, főleg a fent és a lent 
irányai válnak meghatározóvá. A fények és 
színek a vízszínű, de nagyobb tömegben már 
fényelnyelő fólia használata miatt tompák, 
pasztell árnyalatúak lesznek. Összhatásában a 
transzcendentális minőségű fény, a testi árnyék 
és a kapcsolatukat folyamatosan átrendező 
mozgás jelképes közvetítésének célját tölti be. 
Egy kicsit a „saját idő”, a mindenkori egyén 
számára fontos személyiségépítő dimenzió válik 
a Tranzit felületei között megragadhatóvá.
A nézők nélküli aktív jelenlét bensősége és 
a forgatókönyvre épülő mozgások, a viseletek 
színhangsúlyai nyomatékkai jelzik, hogy itt több 
kifejezési forma, műfaj szerves találkozása 
történt. Nem véletlen, hogy a nagy változatos- 
ságú optikai élményforrás a „másik fotográfia” 
tehetőségét is felvetette. A Fényírás című, 
gyönyörű, 21x121 cm-es digitális nyomat ennek 
az installációnak a segítségével készült. És 
alkotója mintha valóra váltotta volna az absz
trakt expresszionista generáció titkos vágyait, 
egyszerre anyagszerű és valóságos, egyszerre 
költői metafizikájú objekt jött létre. A fólia
függöny mögötti sötét térben lejátszódó fény
mozgások rögzítésével ún. fénykalligráfia 
készült.

Itt él az érzékeinkben legújabb, nehezen 
leírható szépségű munkájának az emléke is. 
2009 tavaszán a Pécsi Galéria alagsori kiál
lítóterében négy fényoszlopot állított ki Kőim 
címmel. Az installáció eddigi munkáihoz hason
lóan a fény és az árnyék optikai ellentéteire, 
illetve az ezekhez tapadó érzetek és képzetek 
kettősségére épült. A munka voltaképpeni prog
ramja nem egyéb, mint a fény befogadása és 
kibocsátása, a foszforeszkálás jelensége, illetve 
mindezek érzékelésre és érzelmekre tett hatása.

A pince csendje és sötétje jótékonyan 
fokozta a különösen gerjesztett fényjelenségek

erejét. Az áttört, áttetsző, lágy fólia -  objektek, 
mint oszlopok funkciójuk szerint nem teherhor
dozó szerepet töltenek itt be, hanem eleven
ségükkel a mennyezet (ég) és a padló (föld) 
közötti kapcsolatot hozzák létre. Igen jellemző 
Horváth Erzsébet munkamódszerére, egyszer
smind az avantgárd klasszikus elemző korszaká
val felvethető szoros kapcsolatára, hogy milyen 
sokat foglalkozott a munka végső megfogal
mazása előtt a legkülönbözőbb anyagkísér
letekkel. Mindeddig eltérő vastagságú, (100-200 
mikron) műanyagokkal dolgozott, és igaz, hogy 
a kiválasztásánál a tartás és az áttetszőség 
voltak a fő szempontok, a kertészfólia túl lágy
nak, a filmfólia pedig túlságosan fényesnek 
bizonyult. Végül a 150 mikron vastag PVC mel
lett döntött. Az 50x50 centiméteres 150 mikron 
vastagságú fólialapokat geometrikus rendszer
ben hasította fel. Az így nyert szalagokat a 
megfelelő helyeken forrasztotta, összezárta, így 
jöttek létre a 3 és fél méter magas 
oszlopfüzérek.

A lapokra -  az összeillesztést megelőzően -  
foszforeszkáló festékkel figurális képeket rajzolt. 
Az ember-figurák a felhasított fóliákon 
darabokra hullottak szét, felismerhetetlenné vál
tak. Az emberi testrészek csak véletlenszerűen, 
illetve csak gondos megfigyeléssel fedezhetők 
fel. A két különböző irányból világító lámpa 
a négy oszlopot csipkeszerű árnyékként 
jelenítette meg az alagsori helyiség falán.
A világos és a sötét 35 másodpercenként vál
takozott. A megvilágítást követő „sötét csend
ben” az oszlopok finom rajzolatai sejtelmes 
„utóképként” világítottak a sötétben.
Elektronika, műanyagtechnika, építészeti tér- 
szervezés, vegyészet, egy kis színházismeret 
a fényhatások kezelésében: mindez ígéretes 
ízelítő Horváth Erzsébet eszköztárából.

És félre ne értsük, értelemszerűen itt is 
a művész hagyomány szerinti hivatására kerül a 
fő hangsúly, akinek feladata a korszakára nézve 
„legjobb minőség” mibenlétét, a legnemesebb 
összhangjának alakzatait, a testi és szellemi 
kondíciók biztosításának leghatékonyabb aján
latait megfogalmazni. Ez az eljárás néha hason
lít a destrukcióhoz, mert zárójelbe tenni javasol 
szórakoztatóan bevált, ámde spirituális értelem
ben, a művészet intézményéhez kötötten már 
diszfunkcionális létezésformákat. Fogyatéka 
ennek a majdnem szubkulturális folyamatnak, 
hogy eredménye, a műalkotás össztársadalmi 
méretekben ritkán válik „külsővé”. A nyelvi 
konvenciók tekintetében sokkal több a talányos 
elem benne, semhogy összetéveszthető lenne 
a szemantikai értelemben többnyire kezelhető 
„valódi világgal”. Mellesleg a szellemi ember, 
a művész és a művészt követők, a titokzatosra 
tekintők elsőrendű célja ez. A külső és belső 
megismerést bővítő kreatív és kommunikációs 
kísérlet Horváth Erzsébet munkáiban megle
hetősen összetett, de sohasem szélsőséges 
eszközöket vesz igénybe és nem kapcsolódik 
össze félreérthető fogalomhasználattal. 
Munkássága kiegyenlített, folyamatos, a lehet
séges művészi gyakorlat nagy fesztávján fogad 
be és ad le jelzéseket. Ha tetszik, ő is az 
„anyagtól a fényig”, a testitől a szellemiig 
irányító műalkotásról gondolkodik. ■  1 2

1 Ludvig Wittgenstein: Logikai-filozópai értekezés 
(Tractatus...); Bp., Atlantisz Könyvkiadó Kft., 2004, 5.6.

2 „És anélkül hogy feldúlna ma ez a közöttünk 
S értünk zajló harc barátaim...
...Nem ellenetek harcolunk mi
Csak az óriási s furcsa birtokokra vágyunk
Ahol a virágzó rejtelem hajlong felénk.”
(Guillaume Apollinaire: Egy szép vörösesszökéhez. 
Radnóti Miklós fordítása)
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Hevesi András (1942-2009)

Mi történt, és miért történt így, miért nem másként, máskor, máshol? Minden élet kérdések és válaszok sokasága. Az élet szerencsére tartalmazza a lehető
séget is mindezek alátámasztására. A halállal viszont megrendül a válaszadás biztonsága. Mindenesetre évtizedekig itt volt közöttünk -  ebben a szolgáló kö
zösségben, a zenével, művészetekkel elkötelezettek maréknyi csoportjában. Egy észrevehető és izgalmas ember, aki színes személyisége, szerteágazó és 
nagyszerű munkássága alapján akár bekerülhetne a Pécs Lexikonba is. Neki persze ez aligha jutott az eszébe. Esélyei erre halálával valamelyest nőttek.

Hevesi András zeneszerző, karnagy 1942. december 22- 
én Zalaegerszegen született és 2009. április 19-én Bu
daörsön hunyt el. Pécshez ezer szállal kötődött. Egy 
pécsi TV- és dokumentumfilm portréműsort is szentelt 
neki, legtöbben a Pécsről elszármazottak között tartot
ták számon. Barátunk volt, s noha hivatása a Kaposvá
ri Csiky Gergely Színházhoz kötötte, Pécsett sokszor 
feltűnt, kiállítás-megnyitókon vett részt, a színházi fesz
tiváloknak kezdetüktől vendége volt, dolgozott a leg
különbözőbb pécsi színházi és zenei formációkban. Az 
Echót is rendszeresen olvasta, kritizálta, jó tanácsokat 
adott a szerkesztéséhez, figyelmünkbe ajánlott arcokat, 
teljesítményeket, problémákat. Tavaly még együtt láto
gattuk meg a Színerő festőprogram alkotóit a Zsolnay 
gyárban, majd nyáron együtt töltöttünk egy hétvégét a 
Szentgyörgyhegyen, többek között Dohány Sándor ke
ramikusművész és családja társaságában. A Gulács fe
letti viharos égbolton együtt bámultunk a kettős szivár
ványra. Áprilisban meghalt. És most az esemény szo
morú hangulatában előzzük meg a lexikoncikket. Idéz
zük fel ezt a káprázatos elmét, derűs, ironikus és nagy 
tehetségű értelmiségit, aki 1956-tól megszakítatlan kö
zelségben volt Péccsel.

Voltak lehetőségei. De hogy miért választotta a pé
csi, majd a kaposvári színházat, miközben a Fővárosi 
Operettszínház neki ajánlotta fel Bródy Tamás halála 
után a zeneigazgató állást? Hogy miért nem a Freibur- 
gi Operaház meghívását, vagy éppen egy Szíriái zene- 
igazgatói állást fogadott el? Mondhatnánk: átlagos 
magyar értelmiségi életút az övé, amiből tizenkettő egy 
tucat. Kevesen gondolják mégis, hogy ezeknek az élet- 
utaknak a tanulságai messzire sugárzóak lennének. He
vesi hűsége, ragaszkodása a magyar kultúrához és ér
tékeinkhez talán még a gyermekkorában, Zalaegersze
gen kezdődött, a megaláztatások tömegét jelentő ötve
nes években. Előtte állt édesapja útja a városi főpénz
tárosságtól az útépítő munkásságig. A beteg édesanya, 
a négy testvér, az istállóban lakás, az éhezés, ismeret
len jóemberek titkos támogatása az életben maradás
hoz. Nem járhatott volna középiskolába sem, mert mint 
osztályidegennek, nem továbbították a felvételi lapját. 
A pécsi Antal György jóvoltából mégis bekerült a Zene- 
művészeti Szakiskolába, ami annyit tett, hogy bejárt az 
órákra, de hivatalosan csak félévkor vették fel, mert 
akkor már nem kellett ezt sehová se jelenteni. Ugyan
így került a zenegimnáziumba. Valaki minden hónap
ban küldött neki száz forintot. Ebből élt, közben min
den létező munkát elvállalt, amit egy gyerek csak el tu
dott végezni.

A zenei tehetségét bizonnyal anyai nagyapjától 
örökölte, aki a zalaegerszegi egyházi ének- és zenekar 
karnagya volt. Díszsírhelye van az egerszegi temető
ben. Zeneakadémiai diplomája szerint többek között 
Kodály, Weiner Leó, Kacsóh Pongrác voltak a tanárai. 
Az édesanyja igen jól zongorázott. Apja családjának 
tagjai lelkes énekkari tagok voltak. Könyvtáruk megma
radt töredékeiben az összes első kiadású Ady megta
lálható. Családja szorosan kötődött a katolikus egyház
hoz, baráti szálak fűzték őket a zalaegerszegi nagy
templom akkori plébánosához, Pehm Józsefhez, a ké
sőbbi Mindszenty bíboroshoz. Talán ez a tény sem si
ettette egy modern művészkarrier alakulását.

Hevesi András tehát Zalaegerszegen végezte az ál
talános iskolát, hegedülni a zeneiskolában tanult. 1956 
őszén felvették a Pécsi Erkel Ferenc Zenegimnáziumba, 
ahol 1960-ban érettségizett. 1963-ban szolfézstanári.

később gordon szakon szerzett diplomát és befejezte 
1959-ben kezdett zeneszerzői tanulmányait. Tanulmá
nyai idején megélhetésének biztosítása érdekében kü
lönböző munkakörökben és munkahelyeken dolgozott, 
legtöbbet a vendéglátóiparban, mint szórakoztató ze
nész, énekes és bőgős. Több külföldi karmester to
vábbképző kurzuson volt hallgató (Weimar, Siena). A 
diploma megszerzése után egy évet az egyik siklósi ál
talános iskolában tanított ének-zenét. (A vonaton, affé
le kultúrszakaszt képezve naponta együtt utazott a ké
sőbbi alkotmánybíró Bagi Istvánnal és Balaskó Zsuzsa 
tanárnővel). 1966-ban ügyelőként szerződött a Pécsi 
Nemzeti Színházhoz, ahol később karmesterként dol
gozott. Pécsi munkái között főhelyen említendők a Pé
csi Kisszínház, később Horvát Színház és a Pécsi Nyári 
Színház produkciói. 1973 őszétől a Kecskeméti Katona 
József Színházban, 1976 őszétől haláláig a Kaposvári 
Csiky Gergely Színház karmestere, zeneszerzője volt. 
Szoros baráti kapcsolatot ápolt a pécsi képzőművésze
ti élet meghatározó alakjaival, Dombay Győző képeihez 
írta „Színek” című darabját, amit a közelmúltban két
szer is előadtak, Dombay Győző és Dechandt Antal 
(2005-6) kiállításainak megnyitóin.

A Pécsi Nevelők Háza Kamarakórusának éppúgy 
alapító tagja volt, mint a Liszt Ferenc Kórusnak, vala
mint a Pécsi Filharmónia Zenekarának. 1966 tavaszán a 
Bécsi Nemzetközi Amatőr Jazz Fesztiválon részt vevő 
magyar zenekar bőgőseként lépett fel sikeresen. Zene
szerzőként dolgozott a Bóbita bábegyüttesnek, az 
1964-es békéscsabai, majd az 1966-os Pécsi Országos 
Bábfesztiválon zeneszerzői első díjat nyert. Zenéket írt 
a Pécsi Városi Művelődési Ház Bécsy Tamás vezette 
Irodalmi Színpadának és több pécsi együttesnek. De 
előadóművészeknek is írt dalokat, különböző műfajú 
zeneműveket.

Máig megvan az a bábfigura, amit a századik elő
adásának vezénylése után kapott a Pécsi Nemzeti Szín
házban. A Pécsi Balett állandó munkatársa volt, több 
külföldi úton kísérte a társulatot. Feleségével egyszer 
összeszámolták, életében mintegy negyven operettet, 
musicalt dirigált, ebből jó néhányat első ízben Pécsett. 
Sokaknak maradt különösen emlékezetes élménye a 
West Side Story zenei megformálása és kísérőzenét is 
írt Tennessee Williams Tetovált rózsájához. Szinte lehe
tetlen egy komolyabb kutatáson alapuló felkészülés 
nélkül számba venni a darabokat, színházi zenéket, 
amiket a kaposvári évek alatt írt. De a teljesség igénye 
nélkül is felemlegethetők: A kisfiú, meg az oroszlánok, 
a Noszty fiú esete Tóth Marival, az Ahogy tetszik, Bí
borsziget, Paraszthamlet, stb. Több olyan zene is feli
dézi az alakját és tehetségét, amit „illegálisan” írt. Az 
„illegális” zenék közé tartozik pl. a Micimackó. A 
Broadwayi nagyzenekar számára írt zenét Magyarorszá
gon a Milne család hozzájárulásával nem tudták bemu
tatni, ezért minden színházban Hevesi András zenéjé
vel megy a darab, miközben a plakátra az amerikai ze
neszerzőt írják ki. Milne halála után ötven évvel, 2006- 
ban ugyan már nem kell a család hozzájárulása, de He
vesi ennek ellenére sem érvényesítette szerzői jogait. 
Ezért kellett Koltai Róbertnek kiiktatni filmjéből a Mici
mackó dalt, mint nem jogtiszta művet. A Micimackó 
plakátján Hevesi így, mint zenei vezető szerepel. Több 
megírt és átírt zenéje is ment mások neve alatt, de ez 
nem volt számára fontos. Zenei vezető (a fogalom nem 
eredeti, vagy részben eredeti kísérőzene írást, szer
kesztést takar) volt rengeteg prózai darabban, amely
ben kísérőzenére volt szükség (Marat halála. Mester és

Margarita, Tóm Jones, Liliom, Pinokkió, Palacsintás ki
rály, Lila ákác, a Négy évszak című gyerekdarab, stb., 
stb.) 33 éven át dolgozott Kaposváron. Vezényelhette 
zenekarát a musicalekben, mint a Chicago, My Fair 
Lady, Kabaré, Candide, avagy az optimizmus, Hegedűs 
a háztetőn, La Mancha lovagja. Számos darabot hang
szerelt is (Horváth Péter: Csao Bambino, a szegedi 
színház számára, ez ment az Arénában is). Dirigálta a 
magyar színpadokon játszott szinte valamennyi operet
tet (Lehár: A víg özvegy, Luxemburg grófja. Cigánysze
relem, Mosoly országa. Kálmán Imre: Csárdáskirálynő, 
Marica grófnő, Cirkuszhercegnő, Montmartre-i ibolya, 
Az obsitos. Ábrahám Pál: Bál a Savoyban. Huszka Je
nő: Bob herceg, Gül baba, Lili bárónő, Mária főhad
nagy. Szirmai Albert: Mágnás Miska. Jacobi Viktor: Szi- 
bill, Leányvásár. Eisemann Mihály: Fekete Péter. Ka
csóh Pongrác: János vitéz. Fényes Szabolcs: Maya, Lu- 
lu. Zerkovicz Béla: Csókos asszony).

Színészként is dolgozott egynémely darabban (Je
les András: Színház a színházban, Józsefvárosi Színház, 
2002. Szerepelt Koltai Róbert két filmjében is, mint 
minden rendes kaposvári színházi ember.) Otthonuk
ban nagyszerű festmények, szobrok, szép bútorok vet
ték körül, köztük számos pécsi művész munkája. Fele
sége, lánya (Flóra) és fia (Kristóf) féltő szeretettel vi
gyázták az útját. Idén márciusban alapító tagként még 
részt vett a Nevelők Háza Kórusának ötvenéves ünnep
ségein, a nézőtéren elérzékenyülve dúdolta maga is a 
kezdeteket idéző Kodály darabot. Többen mondják: 
„észrevétlenül távozott”. Nem igaz. Fájdalmasan észre
vehető a hiánya, a példája, amit a vállalásoknak magát 
minden körülmények között alárendelő ember nemes 
megerősítésként kezelhet. Mely példának nem fogyat
kozni, hanem gyarapodni kellene.

Végül szó szerint idézek felségének, dr. Ugróczky 
Máriának a leveléből: „Keresem a választ a miértre. Mi
ért a kaposvári színház? Most azt gondolom, úgy vélte, 
a kaposvári színháznak mondanivalója van a magyar 
társadalom számára, és ő részt akart venni ennek kife
jezésében a maga eszközeivel. Szenvedélyesen ragasz
kodott ehhez az országhoz, és csak ide volt érvényes 
a mondandója. Szüksége volt az élő kapcsolatra az em
berekkel, a visszajelzésre, ...és erre a színház, mint al
kotóműhely volt a legalkalmasabb... Azt mondhatjuk, 
hogy a középosztály legjobb nevelési hagyományai 
szerint nevelték. Persze nem minden fogott rajta, de a 
legfontosabbak igen. Ide tartozik, hogy becsületes volt 
a szó eredeti jelentése szerint. Ezen nem csak azt ér
tem, hogy nem lopjuk el mások javait, hanem azt is, 
hogy becsületesen végezzük a munkánkat, kíméljük a 
természetet, nem bántjuk a többi embert, fizetjük az 
adónkat a többiek érdekében és így tovább. (Nincse
nek különálló részmorálok, mint adófizetési morál, 
ökomorál, csak becsület van. Vagy nincs. Együtt érzett 
az elesettekkel, és támogatta a rászorulókat. (Sokat 
adakozott jótékony célokra, de nem beszélt róla.) 
Diszkrét volt és szemérmes, soha nem beszélte ki a 
kollégáit, a színház belső ügyeit, nekem sem. És még 
sorolhatnék néhány ide tartozó dolgot. Természetesen 
sok rossz tulajdonsága is volt. Türelmetlenség, fegyel
mezetlenség -  ha megtehette -  szertelenség, ... Tele 
volt színnel, élettel -  még az agyvérzése után is. Olyan 
csendben ment el, hogy hihetetlennek tűnik, nem jön 
többet vissza. Mindenesetre igazság tétetett azzal, 
hogy nem kellett szenvednie, hiszen már életében le
vezekelte minden bűnét, amit elkövetett."
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Kulturális pillanatképek
Az Echo két lapszáma között több olyan kulturális esemény történik, amelyről a rendelkezésünkre 
álló terjedelmi keretek között nem tudunk beszámolni. íme egy kis ízelítő olyan eseményekről, 
amelyek kiemelkednek a közelmúlt bőséges kínálatából.

Tari Eszter festőművész kiállítása a Pécsi Kisgalériában

A Focus csoport fotókiállítása a Parti Galériában és a Sétatéri Fotóutcán

A Misina Néptáncegyüttes 5 éves jubileumi műsora a Pécsi Nemzeti 
Színházban

Chance Operation a Tavaszi 
Fesztiválon

Hopp-Halász Károly képzőművész kiál
lítása a HattyúHáz Kortárs Művészeti 
Galériában

Reneszánsz vigasságok a Tavaszi 
Fesztiválon

Röviddel lapunk előző megjelenését követően 
a pécsi művészeti, kulturális és tudományos 
élet több képviselője magas állami, művésze
ti, tudományos kitüntetésben részesült Bár a 
díjátadásokra már negyed éve sor került, az 
ECHO ezúton is gratulál a pécsi szellemi élet 
alábbi formálóinak, akiknek egyik része innen 
indult a másik része ma is a város polgára.

Vári Éva Jászai Mari-díjas Kiváló Művész 
színésznő: Kossuth-díj

dr. Thomka Beáta irodalomtudós, a PTE 
Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára: 

Széchenyi-dí]

dr. Jobst Kázmér Széchenyi-díjas akadémikus, 
orvos, a PTE Általános Orvostudományi Kar 
professor emeritusa:

a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat)

Pinczehelyi Sándor Munkácsy Mihály-díjas 
festőművész:

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze-díj

Gellér B. István Munkácsy Mihály-díjas festő
művész:

a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztje

dr. Nagy Márta keramikusművész, a PTE 
Művészeti Kar egyetemi tanára:

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

dr. László Gyula, közgazdász, a PTE 
Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanára: 

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt

dr. Takáts József irodalom- és eszmetörténész, 
PTE Bölcsészettudományi Kar oktatója:

Balassa Péter-dí]

Pilári Gábor és Vajda Zsuzsanna a
MárkusZínház bábművészei:

Blattner Géza-díj

Besenczi Árpád színművész:
Jászai Mari-díj

dr. Jobbágy Valér karnagy, a PTE Művészeti 
Kar óraadó tanára:

Liszt Ferenc-díj

Neumayer Károly fúvószenekari karnagy, 
a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet 
igazgatója:

Liszt Ferenc-díj

Gerendy Jenő tervező-grafikusművész, a PTE 
Művészeti Kar óraadó tanára:

Munkácsy Mihály-díj

A kitüntetetteknek gratulál, pályájukon továb
bi eredményes munkálkodást kíván az ECHO 
szerkesztősége!

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

Internetes m édiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELLARIUM
étterem,

• • ••

sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

Az ANTIKART
és

MODERNART
Galéria

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

Gábor Jenő (1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

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

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt (Jókai tér) 
PTE Művészeti Kar, Diákiroda 
Művészetek és Irodalom Háza 

Filharmónia Dél-dunántúli Kht. pécsi iroda 
Pécsi Galéria • Pécsi Kisgaléria 

Parti Galéria
Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda 

Antikart Képkereskedés 
B-dekor

Bagolyfészek Könyvesbolt 
Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 
2009. október elején jelenik meg

E s z á m u n k  s z e r z ő i :

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 

Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)

Juhász Zsuzsa egyetemi hallgató (Hidas) 

Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)

P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 

Somlyódy Nóra újságíró (Budapest)

Sturm Andrea egyetemi hallgató (Pécs) 

Szíjártó Zsolt kommunikációkutató (Pécs) 

Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

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

MódiStudió, Budapest 

Nemzeti Civil Alapprogram 

Pécs M. J. Város Önkormányzata 

Rippl Vinotéka, Pécs 

Kalamáris vendéglő, Pécs 

Antikart és Modernart Galéria, Pécs 

Diacell Kft., Pécs

zt/O D ER N ^RT
/ VALÉRIA

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 10-12.30 óráig.

Kritikai szemle, Pécs
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2009. március-június 
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