
Kritikai szemle, Pécs



Tartalom
2  Gönczy László

Kicsi vagy nagy? Önismeret és zeneélet a Kultúrfővárosban, tizenkét héttel 
a Nagy Megmérettetés előtt.

6  Koszits Attila
Változások, tendenciák: a pécsi könnyűzene helyzete

9  Balogh Balázs
A zene mindenkié? -  koncertlátogatási szokások Pécsett

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

11 Aknai Tamás
Nincsen ernyő, nincsen kas. Emléksorok Pécs vizuális kultúrájáról 
az Echo tizenkét esztendejében.

15  Molnár F. Tamás
Szobrok a városban

M E L L É K L E T

17  Patartics Zorán
Az én fordított pályázatom 
Támogatói pályázat 
Programelemek

É P Í T É S Z E T R Ő L

21  Patartics Zorán
Építészeti helyzetkép, Pécs 2010

S Z Í N H Á Z R Ó L

2 8  P. Müller Péter
Teátrumi tájkép. A pécsi színházak elmúlt évtizede.

F E S Z T I V Á L O K R Ó L

3 3  Balogh Róbert
Javaink csekélyke hasznosulása. Pécsi fesztiválélet 1998-2009

U T O L S Ó  O L D A L

3 6  Kulturális pillanatképek

Pécs, Széchenyi tér. 2009. szeptember 23.

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD CEIS TÉR

UU
-::c - •

C E N T E R
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD

C E N T E R

C E N T E R
C E N T E R

C E N T E R
C E N T E R
C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R
C E N T E R
C E N T E R

C E N T E R
r'vTv.-, •£

C E N T E R

C E N T E R
C E N T E R

C E N T E R
C E N T E R

C E N T E R
C E N T E R

CAD
®

C E N T E R
MódiStudió ]

1065 Budapest, Nagymező u. 58. Tel.: 269-2525



Levelek Pikszből

E L S Ő  O L D A L

Gyilkosság 
a székesegyházban

és a székesegyház előtt
Ez a halott világ 

Ez a kaktuszvilág 
Itt állnak a kőszobrok 

Itt fogadják 
Egy halott kezéből az imát 

Mikor egy csillag sápadva kezd hunyorogni.
Hát így van ez erre... 
T. S. Eliot: Az üresek*

Drága nővérem, kedves M!

Pikszben az elmúlt években nyaranta a székes- 
egyház (bazilika) előtti tér -  amit hol 
Sétatérnek, hol Szent István térnek hívnak -  
szabadtéri koncertek, rendezvények helyszínévé 
vált. Nem volt ez másként ezen a nyáron sem, 
ám ezúttal volt egy különleges oka is annak, 
hogy épp itt és épp ekkor váljon a székesegy
ház előtti tér színtérré, színházi, zenei, 
társmú'vészeti események környezetévé.

Az okot e színeváltozásra az itteni püspök
ség alapításának millenniuma adta, amely az 
idei tematikus év fő témáját, a vallási kultúra 
évét is szolgáltatta.

Az események közül sok csupán mint kulisz- 
szához vagy látképhez kapcsolódott a székes- 
egyházhoz és a püspöki épületekhez, nem 
pedig tartalmában, de adódott olyan alkalom is, 
amikor a székesegyház belseje vált művészeti 
esemény helyszínévé. Ilyen volt az amerikaiból 
angollá pátriáit költő T. S. Eliot liturgikus drá
májának -  a Becket Tamás Canterburyi érsek 
vértanúságát színre vivő Gyilkosság a székes- 
egyházban című darabnak -  a bemutatása.

Nem értek a színházhoz, az előadásoknak 
csupán naiv nézője vagyok, így az előadásról 
nem tudok írni, de van valami, amiről kénytelen 
vagyok. Bár a színházi előadások normális eset
ben belépőjegyesek, ezúttal ez a bemutató 
ingyenes volt, mintha a szervezők attól tartot
tak volna, hogy nem telnek meg a templomi 
padsorok.

A padsorok azonban megteltek, és a főhajó 
egyik padsorának a szélén, ott, ahol -  a főszín
tér, az oltár előtti tér mellett -  a színjáték jelen
tős része is zajlott, egyszer csak a padsor belső 
szélén, a játéktér mellett ülő egyik nézőnek, 
egy ősz hajú asszonynak (akit 60-70 év közöt- 
tinek néztem), csörögni kezdett a maroktelefonja.

A színházakban és koncerteken manapság -  
elővigyázatosságból -  felhívják a közönség 
figyelmét arra, hogy kapcsolja ki a telefonját. Itt 
erre nem került sor. A hölgy kotorászni kezdett 
a táskájában, és amikor ráakadt a telefonjára 
és elővette a mindvégig csörgő eszközt, nem 
kikapcsolta, hanem a füléhez emelte -  és 
beszélgetésbe kezdett.

Normális helyeken ilyenkor megszakítják az 
előadást, rendreutasítják a nézőt, vagy kivezetik 
a helyszínről, itt azonban mind a szereplők,

a szervezők, mind a nézők békésen tűrték, 
hogy cinkos asszisztálásuk mellett ez az illető 
tönkretegye az előadást, és -  mindegy milyen 
előélettel és iskolázottsággal -  szellemi sötét
ségről és műveletlenségről tanúbizonyságot 
téve saját butaságától vezérelve gyilkolja a 
kultúrát. Mivel többször nem csörgött a telefon
ja, csak egy beszélgetést folytatott le, amire -  
és ez a legelképesztőbb -  utóbb páran próbál
tak magyarázatot találni, mondván, biztos 
fontos hívása volt. De ha igen, akkor minek ült 
be az előadásra? Hiszen akkor azt is tudta, 
hogy, a telefont -  ha csörög -  fel fogja venni!

Részem volt ugyanakkor, ugyanott még más 
élményben is. Itt vannak olyan színházba járók, 
akik cukorkafüggők, és e nélkül képtelenek 
beülni egy előadásra. És kizárólag zörgő 
celofánba csomagolt cukorkát tesznek a 
retikülbe, és azt kizárólag akkor kezdik el bon
togatni, amikor a színen csönd van. Nem akkor, 
amikor zajos tömegjelenet vagy hangos vita zaj
lik, netán zene szól, hanem akkor, amikor az 
ő papírcsörgetésük mindenütt hallható, és 
tönkreteszi a halk, bensőséges jelenet 
atmoszféráját. Most is ezzel szórakozott ezen 
az előadáson valaki, tönkretéve a hely szak- 
ralitását és az előadás hangsúlyosnak szánt 
pillanatait.

A művészet védelmében nem ártana olyan 
biztonsági intézkedéseket bevezetni, mint a 
reptereken vagy a nagy közintézményekben: 
kinyittatni a táskát -  és elkobozni a cukorkát.

Egy másik estén a hátam mögött a székes- 
egyházzal, velem szemben a színpaddal 
szerettem volna végignézni (állva) egy zenés 
programot. A kezdés után közel félórával a 
közelemben elájult egy néző. A körülötte lévők 
a segítségére siettek, vizet, fejalátétet kerítet
tek, értesítették a szervezőket, majd 10 -15  perc 
elteltével a mentők is megérkeztek, átküzdvén 
magukat a teret megtöltő tömegen. A laikus 
nézőtársak riadalma a mentőápolók vizsgálatá
val gyorsan eloszlott. Amikor az ájulatából a 
hölgyet a szakemberek magához térítették, 
kiderült, hogy a rendezvényre jövet a Séta téri 
bódésoron pálinkát ivott. Azzal ütötte ki magát.

Mindez lehetne csupán az ő baja, de ez az 
epizód mintegy félórát kitörölt a körötte állók 
számára a programból. És nem tudom, hogy 
másutt a tömegben voltak-e még olyanok, akik 
a bódésoron egy művészeti rendezvényre úgy 
készültek fel, hogy felöntöttek a garatra, és ezt 
esetleg nem bírván, ugyancsak rosszul lettek. 
Mindenesetre a közönség egy része számára ez 
a hölgy tönkretette az estét. Talán őneki sem 
mondta soha senki, hogy a színházba nem 
a kricsmin keresztül vezet az út.

Itt azonban vannak, akik úgy vélik, hogy 
az a megfelelő előkészítő közeg a kultúra befo
gadására, ha a székesegyházba és az eléje 
szervezett kulturális rendezvényeket kizárólag 
italozóhelyeken átjutva lehet elérni.

Nyugat-Európában a focimeccsekre kijáró nézők 
között néhány évtizede elszaporodott azoknak 
a száma, akik nem a meccs, hanem a balhézás 
miatt jártak a rendezvényekre.

E sokáig kezelhetetlennek tűnő problémára 
aztán megszületett a megoldás, a futball- 
huligánok nyilvántartásba vétele és kitiltása: 
akik nem tudják (vagy nem akarják tudomásul 
venni), hogy hogyan kell viselkedni egy adott 
rendezvényen, azokat nem kell oda beengedni. 
Egy kulturális rendezvényre sem azért jár el 
a nézők zöme, hogy akár csak egy tahó is 
tönkretegye az eseményt, s hogy néhány tuskó 
miatt ne lehessen részesülni az élményből.

Egy szál haj a fejen kevés, a levesben sok. 
Nem kell sok embernek lenni, egyetlen egy is 
elég, aki tönkreteheti több száz másik 
embernek az estéjét -  mint azt a fenti példák 
mutatják.

Pikszben három hónap múlva elkezdődik 
a kulturális fővárosi évad. Amikor -  a tematikus 
évek elsikkasztása, a közönségnevelés elmu
lasztása, a csak a jövő év végére ígért, 
késlekedő nagyberuházások miatt -  túlsúlyban 
lesznek az ingyenes, szabadtéri rendezvények, 
amelyekre az megy be, aki akar, és úgy teszi 
tönkre az adott rendezvényt (tudatlanságból 
vagy tudatosan), ahogy akarja. Szabadon 
gyilkolhatja a kultúrát -  a székesegyházban, 
és a székesegyház előtt.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

Vas István fordítása



Az ECHO szerkesztősége a folyóirat alapításakor és indításakor nemcsak azt tűzte ki célul, hogy kritikai szemleként Pécs kulturális és 
művészeti eseményeinek szakmai elemzését adja, hogy a sorra kerülő eseményeket megörökítse, hanem azt is, hogy időről időre át
tekinti a város különböző művészeti ágainak helyzetét Ezt tettük már a legelső lapszámban is, 1998 márciusában, amikor a folyóirat 
élén a komolyzenei élet a pécsi építészet és az itteni színházak helyzetéről közöltünk átfogó elemzést

Amikor a kulturális főváros témája először felvetődött akkor ugyancsak fontosnak tartottuk annak vizsgálatát hogy Pécs mennyire 
felel meg az Európa Kulturális Fővárosa címhez kapcsolódó minőségi, nemzetközi nívójú elvárásoknak. 2002 decemberi számunkban 
részletes összeállítást közöltünk (Fő)városnéző címmel, amelyben helyet kapott Cseri László Pécs: a kultúra fővárosa, Aknai Tamás Kö
szöntjük a fővárosban, Patartics Zorán Egy reménybeli kulturális központ intézményi jelene, Gönczy László Európai bazár -  pécsi bazár, 
és Koszits Attila Legendák és valóság -  (könnytí?)zenei élet című írása.

Két-három hónappal 2010 előtt, amikor majd a 2005-ben született kormánydöntés nyomán Pécs lesz az a magyar város, amelyik az 
Európa Kulturális Fővárosa címet viseli, ismét szükségesnek, mi több, elengedhetetlennek tartjuk, hogy áttekintsük Pécs kulturális és 
művészeti helyzetét, ezúttal nemcsak a jelen nézőpontját, hanem az ECHO első megjelenése óta eltelt tizenkét év távlatát is érvénye
sítve.

Mostani lapszámunk teljes egésze Pécs művészeti életének átfogó elemzésével foglalkozik, hogy lássuk, milyen feltételekkel, adott
ságokkal, felkészültséggel vág neki a város a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa évnek.

GÖNCZY LÁSZLÓ

Kicsi vagy nagy?
Önismeret és zeneélet a Kultúrfővárosban, 

tizenkét héttel a Nagy Megmérettetés kezdete előtt
Másfél évtizede foglalkoztam először komolyab
ban Pécs zeneéletének sajátságaival, miután 
korábban éveket töltöttem általában a magyar 
vidék lehetőségeinek tanulmányozásával. 
Borzongató emlék, talán nem is azért, mert az 
általam akkoriban igaznak, pontosnak vélt 
modellt az azóta szerzett tapasztalatok jelen
tősen felülírták. Inkább azért, amiért 2009 
Magyarországán szinte minden más szembesü
lés a közelmúlttal nehezen tolerálható felisme
résekhez vezet: végső soron Pécs sem rosszabb 
hely, mint az ország áttagában-egészében -  de 
sajnos nem is jobb, és ez épp elég baj.

A kilencvenes évek derekán még voltakép
pen a hetvenes-nyolcvanas évekből az akkori 
jelenbe vetített tendenciák alapján gondolkod
tam. Akkoriban még nem az volt a kérdés, hogy 
a kultúra mely szegmenseit lehet, kell sorsára 
hagyni vagy éppen felfuttatni, az meg végképp 
nem, hogy a demokrácia a tömegízlés szimpla 
kiszolgálását, vagy inkább a tömegnek nem 
tetsző dolgok tervszerű és gyors kipusztítását 
jelenti-e, ahogy azt GaramvölgyiZsoltnak a 
Népszabadságban 2005. szeptember 13-án 
végrehajtott (az évfordulót kissé lekéső...) kul
turális terrortámadása óta számon tartjuk. így 
tehát akkortájt vélhető volt, hogy a kulturális 
értékek sorsa alapjában a kultúra letéteménye
seinek tehetségén, energia-befektetésén, telje
sítményein áll vagy bukik. Ez pedig nagymérték
ben függ az őket körülvevő kulturális közegtől, 
amellyel persze dinamikus kölcsönhatásban áll
nak: ez a közeg inspirálja vagy elkedvetleníti 
őket, ezzel képességeik fejlődését vagy sorva
dását okozva, de fordítva is igaz: rajtuk, szemé
lyes igényeiken is múlik, hogy a pezsgés vagy 
posványosság felé haladnak a dolgok körülöt
tük. Ez a modell a kultúrtörténet széles körben

használatos narratívájának elfogadásán alapul, 
amelyet a zenetörténészek is szívesen alkalmaz
nak. Persze tudjuk, némi fáziskéséssel hozzánk 
is betört a posztmodern, állítólag már nincse
nek nagy narratívák, gyanús, aki ilyenekben 
gondolkodik, az irracionalitás a tudomány szint
jére emelkedett, az igazságok addig igazságok, 
amíg -  végre -  sikerül megcáfolni őket. Ez 
távolról sem csak zene, és végképp nem Pécs...

Ha a fenti modell érvényessége nem kérdő- 
jeleződne meg manapság oly gyakran, bátran 
számon kérhetnénk egymáson: kedves pályatár
saim, ki mit tett az elmúlt 15 évben azért, hogy 
tartalmasabb legyen itt az élet, messzebbre 
hatoljon a kulturális értékeket fürkésző tekintet, 
szebb hangon csendüljenek a hangszerek, szá
mosabb, avatottabb s igényesebb hallgatóság 
követelje a maga zenei szükségleteinek 
maradéktalan kielégítését?! De hát adott 
körülmények között ezt kérdezni nem korrekt. 
(Magunk között azért nem ártana tisztázni ezzel 
kapcsolatban egyet-mást, ha szándék s alkalom 
lehetővé tenné... Talán majd 2011 januárjában.)

Infopark
Az akkori diagnózis -  többen, több helyütt 
leírták, elmondták, magam különböző alkal
makkor többször is - ,  nagyjából így szólt: a 
hátrányos helyzet, amit a provincializmus okoz, 
maga gerjeszti a provincializmust. Ördögi kör.
Az egyik fő ok: az információhiány. A végeken 
sokkal nehezebb újabb és újabb kulturális 
ingerekhez, ismeretekhez és ismeretségekhez, 
releváns viszonyítási pontokhoz jutni. Az infor
mációhiány az alternatívák hiánya is: hogy vala
mi lehetne másképp is, hogy tényleg rajtunk 
múlik, elfogadjuk-e a státus quo-t, beleértve a

szakmai társadalom kialakult (szerencsétlen 
esetben megcsontosodott, betokosodott) 
hierarchiáját, hogy általában semmire nem 
egyetlen jó megoldás létezik -  pedig mindez a 
szellemi élet nem első, de szükségképpen nem 
túl sokadik leckéje, ha az ember jót akar!

A provincializmus kivédhetetlen mellékhatá
sai sokfélék. Itt van például a nagy hal a kis 
tóban elve. Ha a szellemi élet egyik szereplője 
számára nem elég inspiráló a közeg, tehetsége 
nem kap megfelelő megmérettetési lehetőséget, 
kétféle szcenárióval számolhatunk személyét 
illetően. Az egyik -  a jobbik eset -  a kitörés, 
a megfelelőbb működési közeg keresése, a 
búcsú. A másik, a pusztító kimenetel: az így is 
túl jó vagyok ide érzése, ami óhatatlanul 
leépüléshez, a személyre szabott lehetőségek 
sorvadásához vezet. A magyar kultúra -  ezen 
belül a zene -  története oly mértékben 
bővelkedik az idevágó példákban, hogy teljesen 
fölösleges akár csak egyet is kiemelni. Azután 
itt van a fennálló berendezkedés ösztönös 
védelmezése a rendszer szereplőinek részéről.
Ez látszólag csak a hierarchia magasabb fokain 
állóknak kedvez, de a látszat csal. Hisz’ bármi
lyen szerepjátékban stabilizálódhatnak aláren
delt szerepek is, és ezekhez maguk az aláren
deltek is ragaszkodhatnak. Ha a leosztás 
megtörtént, s a szerepek körvonalazódtak, nem 
kell többé kezünket tördelve aggódnunk a jövő 
miatt, nem kell harcba szállnunk valami másért, 
csupán nap nap után, belesimulva a rendszerbe 
ellátnunk a ránk osztott kis feladatokat, és 
közben szövögetni a magunk egyéni narratíváját 
fel nem ismert nagy tehetségünkről, önfelál
dozásunkról, és így tovább. Az „állóvíz felka- 
varásával” kapcsolatos zsigeri ellenérzések 
igencsak megnehezítik mindazok dolgát, akik
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újonnan a rendszerbe csöppenve, eleinte ter
mészetes naivitással, később esetleg a végvári 
harcosok elszántságával és makacsságával 
képviselik mindazt, ami szerintük jobb a 
meglévőnél. Súlyosabb esetben e harcosok 
szerepzavarba is eshetnek, úgy vélhetik, hogy 
nekik kell amolyan váteszként kivezetniük 
választott közösségüket a téveszmék és 
elmaradottság statikus rendjéből egy új, szebb 
világba, ha akarják, ha nem - ,  csakhogy az 
ilyesminek ritkán szokott jó vége lenni. Ennek 
mintegy ellentéte a helyi érdekű zsenik 
keletkezésének folyamata: utóbbiak többnyire 
olyan, magukat sűrűn és sokféle helyzetben 
mutató, kiváló kommunikációs készségekkel 
rendelkező, ugyanakkor szakmai megalkuvá
sokra hajlamos szereplők, akik képesek elhitet
ni magukról, hogy különlegesek, nagyszerűek, 
és legalább egyben-másban nélkülözhetetlenek, 
ők mintegy reásugározzák tehetségük mannáját 
szeretett közösségükre, vágynak a közösség 
csaknem minél több tagjának szeretetében 
megmártózni, még ha ehhez azt kell is monda
niuk kinek-kinek, amit hallani akarnak. Ez is 
egy információhiánnyal összefüggő kollektív 
szerepjáték: bizonyos helyzetekről, megoldandó 
feladatokról az illetékeseknek rutinszerűen 
eszükbe jut egy bizonyos név, valaki, akinek 
ilyenkor szólni szoktunk, nem kell azon tűnődni, 
hogy ő-e a legalkalmasabb, vagy, hogy egyszer 
valami más megoldást is ki lehetne próbálni, 
és ez így nagyon kényelmes. Meg hát minden 
közösségben léteznek bizonyos funkciók -  a 
fekete báránytól az oszlopszentig - ,  amelyeket 
valakinek mindenképp be kell töltenie, ha nincs 
eredendően odaillő ember, hát kompromisz- 
szumok árán is.

Hangsúlyozom, mindezek a tünetek 
általában kapcsolódnak a provinciális léthez.
Ha valaki konkrét egyezést vél felfedezni a 
maga környezetében tapasztaltakkal, az biztos 
nem a véletlen műve ugyan, de ha kétszáz vagy 
négyszáz kilométerrel odébb elolvastatja 
értelmiségi barátjával, ismerősével e sorokat, 
nagy valószínűséggel az illető ugyancsak 
a maga példáit fogja behelyettesíteni.

Piramis
A provincializmus másik alapvető oka az 
egyközpontúság. Hogy egy város kulturális, 
szakmai élete egy-egy területen alternatívák,

párhuzamosságok alapján, vagy inkább szigorú, 
fentről lefelé szerveződő hierarchikus modellben 
működik, az csak részben múlik az adott város 
meghatározó erőin, legalább annyira (hajtanék 
rá: nagyobb részben) országos/regionális 
modellek leképezése. Annak feszegetése, hogy 
ezek a modellek miért formálódnak egy-egy 
térségben ilyenné, másutt meg olyanná, messze 
túlmutat egy efféle esszé lehetőségein, bár 
könnyű lenne elhamarkodottan, komoly falszi- 
fikációs próbálkozások nélkül kinyilatkoztatni 
egyet-mást történelmi okokról, nemzeti karak
terről stb. Európa számos lehetőséget kínál 
a kétféle berendezkedés tanulmányozására, az 
azonban nem kétséges, hogy Magyarország a 
hierarchikus-provinciális modell eklatáns példá
ja. A pikáns a dologban az, hogy minél jobban 
erőlködnek a csúcson lévők fölérendelt 
helyzetük biztosítása érdekében, annál nyilván
valóbbá válik kívülről nézve, hogy maguk is 
a provincializmus foglyai. írtam korábban 
budapesti provincializmusról, a pécsi meg e 
folyóiratban is sokoldalú megközelítésben volt 
már elemezve.

De nézzünk egy gyakorlati példát! Tegyük 
fel, van a városban egy fontos kulturális köz
szereplő, mondjuk, a szimfonikus zenekar, 
amely új, koncepciózus vezetőitől inspirálva 
elszánja magát arra, hogy kilépjen a maga 
sekélyes, provinciális létmódjából, hátat fordít 
az éhségturnék (Cseri László találó kifejezése) 
fásult rutinjának, a maga (kétségtelenül valós) 
eseti bravúrjairól, egykori tagjai ösztönös és 
alkalmi zsenialitásáról magával hurcolt legen
dáknak. Ilyesmire persze csakis olyan gárda vál
lalkozik, amely azért jó néhányszor érezte már a 
minőségi munka ízét, amelyet sok éve kiváló 
képességű és elszánt (nem a szomszéd várme
gyéből szalajtott) karmesterek szembesítenek 
saját korlátáival és lehetőségeivel. így hát amel
lett dönt, hogy legendák és önfényezés nélkül, 
koncertről koncertre nyújtott teljesítménye 
alapján kíván megbecsült tagjává válni Magyar- 
ország és Európa zenész-közösségének, már 
nem éri be annyival, hogy százkilométeres kul
turális látókörben ő a legkedvesebb, hogy itt és 
csak itt „jobb, mint a pestiek”. Meghirdeti ehhez 
vezető programját. Nevét Pécsi szimfonikus 
Zenekarról Pannon Filharmonikusok -  Pécs-re 
változtatja. Arculatot tervezget), fejleszteni 
kezdi muzsikusi potenciálját, fegyelmét, 
felkészülési módszereit, hangszerparkját.

Mindehhez persze jelentős támogatásra van 
szüksége a helyi önkormányzat részéről, hiszen 
az ilyesféle fejlesztés nem olcsó mulatság. Kicsit 
hasonlít a helyzet arra, amikor egy Isten háta 
mögötti helyen fejükbe veszik, hogy márpedig 
az ő focicsapatuk az NB l-ben fog játszani, 
kerüljön bármibe. Mindent a focicsapatért, egy 
ritmusra dobban a város vezetőinek és focira
jongóinak szíve... És ha végül sikerül, ha hallják 
végre nevüket az esti sporthírekben, nem lehet 
vita tárgya, hogy megérte! A zenekar azonban 
„sajnos” nem focicsapat, ez több ponton is 
problémák forrása. Például a zenében nincs 
NB I. Nem lehet egzakt módon bizonyítani, 
hogy bent vannak-e már, vagy: még, esetleg 
kiestek, ami ugye tűrhetetlen, hiszen akkor 
mindez hiába volt! És a városi vezetők, akik a 
gólokat könnyen megszámlálnák, ugyan miből 
ítéljék meg a dolgok pillanatnyi állását egy 
szimfonikus zenekarnál? Léteznek persze poli
tikusok, akik értenek a zenéhez, de ez már-már 
deviancia, itt az számít kunsztnak, ha valaki 
meggyőző hevülettel bármilyen ostobaságot el 
tud mondani a város kultúrájáról nyilvánosság 
előtt, ahogyan mi szeretjük... Az is valószínű, 
hogy az ország egyik jócskán leszakadt vidékén 
lévő lerobbant szocialista bányászvárosban a 
fociért (vagy más labdajátékért) több szív dob
ban, mint Mahlerért és Bartókért. Az meg nem 
is kétséges, hogy egy város csak egy csapatba 
hajlandó befektetni, tehát azzal, hogy előálltak 
a maguk teljesen indokolt fejlődési koncepciójá
val, vétlenül és akaratlanul elvágták az utat 
mások előtt. Már megvan a csapatunk, a zász
lóshajónk, a nagykövetünk. Könnyű egy sem
mibe nem kerülő hangzatos címmel megdobni 
a zenekart, de szinte reménytelen belátni, hogy 
ilyesféle fejlődés csak hosszú távon, csak egy 
szervesen építkező, párhuzamosságokat, alter
natívákat ápoló kulturális térben képes végbe 
menni. A zenekar így -  „ha tetszik, ha nem” -  
kényszerítve van, hogy egyrészt bizonyító erővel 
dokumentálja hogy máris nagyon jó, másrészt 
azt is meg kell hogy értesse fenntartójával, 
hogy ez még nem a Kánaán, hogy újabb és 
újabb befektetésekre van szüksége. Kissé 
tudathasadásos helyzet, nemde?

A zenekar tehát többfrontos csatát kénysze
rül vívni. Az országos megbecsülést egyetlen 
helyen lehet kivívni: Budapesten, lehetőleg 
a Művészetek Palotájában -  ez a saját pesti 
koncertbérlet fegyvertényének köszönhetően — i
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meg is történik. Csak hát közben olykor 
művészileg kétes, a politikai hatalomhoz kötődő 
szituációkba is bele kell menni, amilyen például 
a közreműködés bizonyos protokolláris rendez
vényen az ordibálástól, lángoló kukáktól és 
vízágyúktól nem háborított koncertterem decens 
miliőjében. Vállalni kell, hogy egyes pesti 
véleményformáló tényezők máris a pécsiek 
nyomulásáról kezdenek beszélni (vö. a status 
quo védelme!) -  de a hierarchikus modellben 
másképp nem is lehetséges pozíciót változtatni. 
Odahaza közben egy sor koncertjük zajlik, ame
lyekért csak hálásak lehetünk: aki vájt fülűként, 
saját néhány ezres hangfelvétel-gyűjteményét 
ápolgatva ellátogat ezekre, kezdi úgy érezni, 
valami olyasféle fejlemény kapujában vagyunk, 
amelyről nem gondolta, hogy életében valaha is 
bekövetkezhet, mintha az 1989-es politikai 
határnyitás analógiáját kapnánk ajándékba 
most Pécsett, a zenekultúrában. Igyekszik nem 
gondolni rá, hogy 1989 az illúziók és későbbi 
csalódások alapélménye. De ő, a vájt fülű zene
rajongó nem a kitüntetett fogyasztói célcsoport 
tagja. Ő egy kiöregedő, vészesen csökkenő 
létszámú, marginális, hovatovább teljesen 
elhanyagolható közönségrétegbe tartozik. Akik 
számítanak, azokat nem lehet a minőséggel 
megszólítani. Ami ezeken a koncerteken 
történik, nem megfejthető, nem elérhető a szá
mukra. A játék a tetőn zajlik, ők meg a földön 
állnak. Nekik sátorkoncert, médiaesemény, 
kivetítő és popularitás kell. Nekik mindegy, 
hogy mi szól és hogyan szól, csak legyen nagy 
buli hírességekkel, legyen benne a tévében, és 
vagy kerüljön nagyon sokba a jegy (akkor biz
tos fontos az esemény), vagy tegyen teljesen 
ingyenes a jelenlét (gyerünk, bulizzunk egyet)!

A döntő kérdések: akik felelősek a zenekar 
további sorsáért, akik a számlákat fedezik, 
maguk melyik csoportba tartoznak, és melyik 
csoport igényeinek kielégítését várják cserébe 
támogatásukért?

Élményfürdő

A piramisrendszerben mindig van egy pozícióba 
került tényező, egy kiválasztott, meg vannak 
a többiek. Ez a felállás az ő dolgukat éppen
séggel nem könnyíti meg. Jó hír viszont, hogy 
az egyetemi városokban -  értsd: a tradíciókkal 
rendelkező nagy egyetemek városaiban, nem 
a kilencvenes évek összevonásai és racionali
zálása nyomán hihetetlenül elszaporodott 
egyetemecskék székhelyein -  soha nem működ
het tiszta piramisrendszer, az ilyen törekvéseket 
az egyetemek puszta léte akadályozza.
Az egyetemek egész szerkezetükkel, célrend
szerükkel a párhuzamosságok, alternatívák 
melegágyai, szüntelen változásban lévő organiz
musok. Az ezzel járó enyhe káosz elviseléséért 
kárpótol a soha nem lezárt játszmák, a soha 
nem végérvényes döntések lehetősége.

Pécsett kisebb palotaforradalmat okozott -  
mivel puszta anyagi okokból lehetetlenné vált 
továbbra is szőnyeg alá söpörni a racionalitás 
szempontjait - ,  amikor az ezredfordulón az 
akkor már önerőből jó országos szakmai 
kapcsolatokkal és ismertséggel bíró egyetemi 
Művészeti Kar bekebelezte a korábban 
Zeneakadémiához tartozó (de általa szabá
lyosan lepasszolt) helyi Zeneművészeti Főiskola- 
fiókegységet. Az azóta eltelt évek tapasztalatai 
alapján kimondható, hogy a felzúdulás teljesen 
indokolt volt. Egy évtizeddel korábban, 1990- 
ben a pécsi kis létszámú, magáról országosan 
alig hallató főiskolai tagozat vonzereje, reputá
ciója alapján szóba sem jöhetett, hogy a 
Zeneakadémia által kiemelt státusba sorolandó,

növekvő volumenű egyetemi képzésre feljogosí
tott vidéki tagintézmények egyikévé válhasson 
(ahogy Szegeddel és Debrecennel történt). Ez 
nem jelenti azt, mintha ne lettek volna hagyo
mányosan erős szakok itt is -  kapásból eszem
be jut a fuvola, továbbiakat már nem mernék 
alaposabb kutatás híján kiemelni... De a 
regionális zeneélet formálásában, országos ren
dezvényeken való jelenlétében az itteni tagozat 
nem tekintette (nem is tekinthette) fontos 
tényezőnek magát. Ezt a langyos állóvizet 
igencsak felkavarta az új szervezeti és 
működési keretben megfogalmazott célrendszer. 
Hirtelen olyan nemzetközi hírű művészek 
bukkantak fel kinevezett tanárként, akikről pár 
évvel korábban senki nem feltételezhette, hogy 
akár csak ideig-óráig a város zenei felsőoktatá
sa mögé állhatnak. A lista azóta is egyre bővül 
-  meg sem kísérelek naprakész felsorolást adni 
- ,  még ha voltak is, akik távoztak később. Itt 
létesültek Magyarország első Budapesten kívüli 
saját jogú (azaz nem a Zeneakadémia székhe
lyen kívüli képzéseként fenntartott) egyetemi 
zenei szakjai. A beiskolázási kör ennek nyomán 
jelentősen tágult.

Az elmúlt években többször szinte vala
mennyi hallgatót (énekkari, zenekari tagként) 
megmozgató nagy produkciókkal lépett nyil
vánosságra ez a műhely, a zenekarban a diákok 
között ült jó néhány tanáruk is, mindez külföld
re is eljutott. Tavaly a hallgatók vegyeskara 
a Budapesti Vonósokkal Bach h-moll misét 
énekelt a Zeneakadémia nagytermében, a kon
certet a Bartók Rádió egyenes adásban 
közvetítette, majd ismétlésként is leadta. 
Mindezek nem lekicsinylendő tények. Debrecen 
és Szeged ma mindent egybe vetve semmivel 
nincs könnyebb, kényelmesebb helyzetben, 
mint Pécs -  bár a magyar piramisrendszerben 
és a zenei felsőoktatás relatív túlkínálatában 
ezáltal még egyik képzőhely sem érezheti 
magát valamiféle kiküzdött stabil pozíció biz
tonságában.

E változás a városi zeneélet dinamikus 
viszonyaiban is tükröződött. Néhány éve a fen
tebb méltatott szimfonikus zenekar vezetője 
részéről enyhén becsmérlő nyilatkozat jelent 
meg az önkormányzat lapjában, miszerint a 
Pécsett diplomázó zenészek jószerivel alkalmat
lanok a zenekari játékra. Ez annál érdekesebb, 
mert akkor (a mostaninál sokkal inkább) 
csaknem teljes egészében az itt valaha vagy 
közelmúltban diplomázottakból tevődött ki a

Hamar Zsolt megköszöni

zenekar muzsikusi állománya, beleértve azokat 
a főiskolásokat is, akik teljesen szabályozatlan 
módon, kisegítőként vagy fél-legális szerződés
sel rendszeresen részt vettek a produkciókban. 
De ne tekintsük ezt többnek a hierarchia átren
deződésekor óhatatlan kellemetlenségek 
egyikénél: ma ugyanez a zenekar ugyanezen 
vezetés alatt, ugyanezzel az egyetemi karral 
országosan is példaértékű ösztöndíjrendszert 
tart fenn, amely a hallgatóknak az igényes 
zenekari munkába beszoktatás és némi 
ösztöndíj-kiegészítés, a zenekarnak pedig olcsó, 
mégis jó hangszeres képzettségű, ráadásul 
felelősséget érző és tanulni vágyó fiatal 
munkaerő lehetőségét jelenti.

Mondhatjuk tehát, hogy Pécs zeneéletének 
erőterét jelenleg már egynél több tényező szab
ja meg: pontosan kettő. Ahhoz, hogy stabil, 
nyitott, dinamikusan és sokrétűen fejlődő 
zeneéletről beszélhessünk, persze jóval több 
meghatározó tényezőre lenne szükség. Például 
az operaház fantomja helyett szükség lenne egy 
ütőképes operatagozatra -  Pécs kulturális 
életének egyik az utóbbi időszakban leg
jellemzőbb mozzanata volt, amikor a fővárosi 
létre készülés jegyében az önkormányzatnak 
majdnem sikerült megszüntetnie saját, már 
amúgy is minimálműködésen tartott opera
tagozatát. A bejelentést jó időzítéssel az 
aktuális bemutató előtti pillanatokban tették 
meg, hogy a produkcióban résztvevők úgy 
istenigazából beleadjanak mindent, hiszen ez az 
utolsó. Aztán a kivégzés ezúttal elmaradt, dok
tor Kotász nem jelent meg, talán felsőbb 
helyről ellentétes utasítást kapott? Soha nem 
tudjuk meg pontosan. Magyarország sokat ad 
arra, hogy legszebb hagyományait minden 
körülmények között megőrizze.

Jó lett volna másfél évtized alatt megszilár
dítani egy a szóló- és kamaraprodukciók katali
zátoraként működő műhely működését is.
Volt ezt célzó, ígéretes kezdeményezés a 
kilencvenes évek közepén. Emlékszik még rá 
valaki? Az viszont eszünkbe jut, hogy időről 
időre a zenekar maga animálja ebbe az irányba 
tagjait, ami művészileg, a zenekari játékkultúrát 
fejlesztendő nagyon is indokolt vállalkozás, de 
ettől nem lesz kiterjedtebb, alternatívákban 
gazdagabb a pécsi zeneélet. Bár, ha tekintetbe 
vesszük, milyen kínos is, amikor a valamilyen
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rejtélyes okból hébe-hóba még ma is létező 
jelentős kamarazenei vagy szóló produkciók tíz
húszfős érdeklődő tömeg előtt csendülnek fel a 
Művészetek Házában, talán jobb is lesz elfojtani 
a nem egyoldalú, nem felemás, egyszóval nor
mális zeneélet iránti sóvárgásunkat.

Nem merek nyilatkozni a kóruséletről.
Minden tiszteletem azoké a karnagyoké, akik 
a mai tendenciák között képesek fenntartani a 
más kényszereknek és ösztönzéseknek ellen
szegülő kórustagok igényeit nem materiális dol
gokra: esztétikai élményekre, szeretetben és 
tiszteletben fogant közösségre, kihívást jelentő 
célok elérésére, valamibe, bármibe való bele
feledkezésre, anyagi érdekeltség nélküli idő- 
ráfordításra. Nem mintha nem lenne napnál 
világosabb sokunk számára, hogy ennek 
értelme, haszna van -  de egy mai tizen-huszon- 
évest bevonni ebbe a körbe, és ott is tartani 
nem mindennapi tehetséget igénylő feladat.
Hogy mire elég a muníció, azt tőlük, a karna
gyoktól tessék megkérdezni!

Zenekar és Művészeti Kar -  meg ami kette
jük ma már némileg átlapolt védőernyői alatt 
megélhet. A kettő több az egynél, ez a számba 
vehető hiányok ellenére is bizakodással töltheti 
el a Pécs 2100 blog muzsika iránt elkötelezett 
komment-íróit. Csak hát a közönség... Amelyet, 
mint tudjuk, nem lehet leváltani, és akarata 
ellenére sem lehet boldogítani. Nem hagyja 
magát!

Díszbeton
Azt, ugye, nem a gonosz és féltékeny fővárosi
ak intézik el, hogy tizenketten hallgassanak egy 
szonáta-párost a Breuer Marcell teremben?
És az sem az ő ármánykodásuknak tudható be, 
hogy a vurstliprogramok bezzeg bombabiztos 
tömegvonzást jelentenek évente akárhányszor 
és akárhol a városban?

Az EKF előtörténete: maga Magyarország.
Az egyszeri székely, aki a hatalmas rönkfából 
először mestergerendát akar faragni, aztán már 
csak kocsirudat... szemöldökfát... kapanyelet... 
fakanalat... végül fogpiszkálót, „hacsak el nem 
rontom”. Egyszerű lenne felkiáltani: de hát 
elherdálták a faanyag majd’ 100 százalékát! -  
és némi igazság lenne is az állítás mögött. 
Főként nem is lopásról, hűtlen kezelésről, privát 
érdekek közérdek elé helyezéséről van itt szó, 
sokkal inkább egy soha többé vissza nem térő 
alkalomról annak bizonyítására, hogy ez egyszer 
képesek vagyunk túllépni saját széthúzásunk, 
tohonyaságunk, rendetlenségünk, felelőtlen
ségünk, kapzsiságunk, kivagyiságunk, tájékozat
lanságunk, elvtelenségünk, földhöz ragadtsá- 
gunk átkán. De nem!

Hogy ez másképp legyen valaha is, némi 
önismeretre lenne szükség. Valós igényeink és 
valós lehetőségeink felmérésére. Annak 
tudomásul vételére, hogy a felemelkedés nem 
a sors által felkínált kivételes helyzeteken, nem

a csodákon, hanem az állandó, kitartó, messzire 
tekintő munkán áll vagy bukik. Hogy addig 
nincs minőségi ugrás, amíg a meglévő értékek 
folyamatos ápolása, fejlesztése nem alap- 
követelmény egy közösség tagjai számára.

Mostanában hihetetlen gyorsasággal szapo
rodik a pécsi közterületeken a beton. Kis koc
kák, nagyobb oszlopok, térelemek, mindegy, 
csak beton legyen. A generális, univerzális 
megoldás arra, hogy „élhető város” legyen 
Pécs! Az ütött-kopott falak, az össze-vissza 
portálok előtt a felpúposodott, töredezett asz
falt helyére is ez kerül. Végül is logikus: ahol 
úgyis kritikán aluli a zöldterület aránya -  se 
lombkoronájukkal enyhet és árnyat adó platán
vagy gesztenyesorok a főutakon, se dús 
vegetációjú közparkok hálózata a megpihenni, 
olvasgatni, beszélgetni, vagy egyszerűen csak 
pár percre elrejtőzni és meditálni kívánók 
számára, -  ott egyszerűbb végképp elfojtani az 
ilyen igényeket, szép nagy szürke felületeket 
képezni, amelyekhez képest ideig-óráig még 
érdekesnek is tűnhet a pécsi épületállomány.
Itt a csodák ideje: az ott élők által notóriusan 
elhanyagolt, igénytelenné züllesztett 
közterületek átépülnek, persze külső források
ból, hisz „igazán megérdemeltük már”, és per
sze úgy, hogy továbbra sem (vagy még kevés
bé) kelljen vigyázni rájuk. Erre jó a beton.
Volt itt egy értelmiségi közösség, amely 
készített egy idealisztikus tervet egy normális 
és szervesen fejlődő város kulturális kitelje
sedési lehetőségeiről. Egy olyan városéról, 
ami sok mindenben hasonlít Pécsre, akár össze 
is lehetne téveszteni vele. De nem számolhattak 
azzal, hogy a számukra természetes igények és 
szükségletek távolról sem azonosak a létező 
Pécs lakosságának igényeivel és szükségleteiv
el. Hogy aki nem ismeri a tokajit (bocsánat: a 
villányit!), annak jó a tablettás is. És nem szá
molhattak azzal sem, hogy hazánkban még egy 
nemzetközi szintű, látványos lebőgés kockázata 
sem elég ahhoz, hogy a politika palástolni 
próbálja saját szűklátókörűségét, és hoz
záértőkre bízza a szak-értelmet igénylő felada
tokat. Most itt állunk a posztmodern irra
cionalitás káoszában, ahol a PR handa- 
bandázása és a PC (a politikailag korrekt 
beszédmód) semmit meg nem oldó, szánalmas 
tapintatoskodása jelöli ki nyomorúságos szelle
mi terünk korlátáit. Kit érdekel, hogy Pécs 
lakossága alkalmas-e az EKF szellemiségének 
befogadására, és mi lesz 2010 után a kipingált- 
lakkozott Patyomkin-falakkal?

Epilógus: akkor hát kicsi, vagy nagy?
Augusztusban volt szerencsém svájci városok 
sorában megfordulni. Svájc tanulságos példá
nak tűnik, mivel ott -  mint köztudott, -  ked
vezőtlen természeti adottságok között, jól 
értékesíthető ásványkincsek híján, okos dön
tések sokaságával, jó helyzetfelismeréssel,

A luzerni Kultur- und Kongresszentrum (Forrás: www.kkl-luzern.ch)

hatalmas és kitartó munkával sikerült egy jól 
működő (soha nem pazarló) rendszert 
felépíteni. Érdekes módon a mostoha adottsá
gok, a napi létfenntartás megannyi kihívása az 
évszázadok során nemcsak a munka presztízsét 
emelte magasra, hanem vele együtt a környe
zeti és kulturális igényeket is. Ha a magyar 
fogalomrendszer alapján próbálunk képet kapni 
a svájci településszerkezet kulturális viszo
nyairól, hamarosan belátjuk, hogy tévúton 
járunk. Az ország legnagyobb városa, az alig 
négyszázezres Zürich nem éppen provinciális a 
magyar fővároshoz képest, jóllehet összehason
líthatatlanul kedvesebb, barátságosabb és 
egészségesebb lakókörnyezetet kínál. 
(Szeptember elején ehhez még hozzáfűztem 
volna, hogy érdemes lenne erről tájékozódni 
az ott sokat dolgozó Hamar Zsoltnál de a pécsi 
zeneélet pezsgésében hirtelen elillant ez a 
lehetőség.) Ha valaki e téren előtanulmányokat 
folytatott -  mondjuk -  Prágában, tudja, hogy 
a vonzerő és a méret között egyáltalán nincs 
egyenes összefüggés. De nincs a másik irány
ban sem! Aki volt már huzamosabb ideig 
Londonban, átélhette, hogy az ötöd akkora 
Budapest mennyivel ridegebb, nyomasztóbb tud 
lenni a brit fővárosnál.

Volt idő, amikor úgy gondoltam: egy ún. 
középváros (micsoda idétlen kategória!) a kis- 
és nagyvárosok minden hátrányát egyesíti 
magában: nagyváros a levegőszennyezettségét, 
hajléktalanjait, drog-diszkóit, a koszlott 
tömegközlekedését, forgalmi dugóit és a 
tízemeletes panelrengetegét tekintve, de 
kisváros a kulturális javakhoz jutás 
szűkösségét, az egyes szakmák belterjességét, 
polgárai összezártságát, az értékítéletek, plety
kák és intrikák posványosságát illetően. Ma már 
ódzkodom bármiféle általánosítástól.

Luzern 60 ezres svájci kisváros, bár az 
agglomerációban élőkkel együtt 200 ezer itt 
rendszeresen megforduló svájci polgárral szá
molhatunk. Soha nem volt kulturális főváros 
(ahogy tudtommal egyetlen svájci város sem). 
Kultúrára éhes lakói munka után autóba vagy 
vonatra pattanva könnyedén beutazhatnak az 
egyórányi távolságra lévő Zürichbe egy koncert
re, opera- vagy színielőadásra, és a visszaút 
után még jó időben nyugovóra térhetnek.
Ennek ellenére Európában fogalommá vált a 
Luzerni Fesztivál, alapítói között Toscaninivel, 
fellépői sorában évtizedek óta a világ 
legrangosabb szimfonikus zenekaraival, nagy
szerű szólistákkal. A luzerni fesztivál napjainkra 
többszakaszos, sokrétű éves rendezvénnyé vált, 
nem beszélve most a zene más ágaiban (pl. 
jazz) rendezett koncertekről. Az ezredforduló 
előtt épült fel a KKL (= Kultur- und 
Kongresszentrum) Luzern, a francia Jean Nouvel 
impozáns épülete a Vierwaldstatter-See partján, 
a híres lapátkerekes gőzhajóflotta kikötője mel
lett. A koncertpalota épületének belső terét a 
tóból bevezetett csatorna tagolja természetes 
módon. 2000 főt befogadó koncertterme heten
te általában 2-3 komolyzenei koncert és további 
rendezvények színhelye, a KKL Luzern honlap
ján (www.kkl-luzern.ch) itthonról bárki 
kiválaszthatja, és -  ha szükséges, rendkívül 
készséges személyzete segedelmével -  online 
meg is veheti jegyét, ami a budapesti 
Művészetek Palotája árfekvésében is elérhető. 
Igaz, a közlekedés Pécsről Luzernba jóval 
drágább, mint Budapestre, de ha valaki haj
landó oda-vissza 2000 kilométert a hegyek 
között vezetett autópályákon utazni, 
megérkezve és körbepillantva biztosan nem 
fogja értelmetlennek érezni az erre fordított 
időt. ■

2009/3 echo 5

http://www.kkl-luzern.ch
http://www.kkl-luzern.ch


Változások, tendenciák: 
a pécsi könnyűzene helyzete

A város hazai és regionális zenei decentrum szere
pe vitathatatlan: a helyi kultúrában hagyományo
san meghatározó szerepet játszó, különböző mű
fajú könnyűzenei megnyilvánulások; a jazz, rock, 
pop, főik, világzene, kísérleti-, elektronikus- és fú
ziós zenék képviselői folyamatosan teret kap- 
tak/kapnak. A rendszerváltást követően a kilenc
venes években a hatvanas évekhez („a magyar 
Liverpool") hasonló fellendülést lehetett tapasz
talni, egyre bővülő lehetőségekkel, új helyszínek
kel, fesztiválokkal. Ennek hatása többé-kevésbé 
máig érezhető.

Jazz

Maradandó nyomokat hagyott az 1994-től 2000- 
ig évente megrendezett POTE Jazzfesztiválok 
sorozata: a több napos, magas színvonalú, 
hangulatos programot óriási érdeklődés övezte. 
Az évtized elején indult Magyar jazz Ünnepe 
1997-től országos rendezvénnyé bővült a 
Magyar Jazz Szövetség itt megtartott koncert
jeivel, akkori alelnökük, az itt élő neves szak
ember, Bornemissza Géza fáradhatatlan 
szervezőmunkájának köszönhetően. A Tettye 
színpadán és az azóta megszűnt Liszt Ferenc 
Hangversenyteremben a hagyományos stílusok
ba sorolható programokat rendeztek, hazai és 
nemzetközi előadókat hozva a városba. A 
műfajnak a megnyitása óta otthont adó Pécsi 
Ifjúsági Ház a Pécsi Jazztavasz koncertjeivel, 
illetve külföldi világsztárok ide hozatalában 
működött közre. 1995 és 2000 között a nemzet
közi vérkeringésbe kapcsolta be a várost a világ 
jazz-élvonalát felvonultató sorozat Al Di Meola, 
Stanley Clarké, Jean-Luc Ponty, Airto Moreira, 
Flóra Purim, Jan Garbarek és a Hilliard 
Ensemble, Kenny Garrett, Joe Zawinul, Victor 
Bailey, Dave Samuels, Russell Ferrante, Alex 
Acuna, Lee Konitz, Billy Cobham és Leni Stern 
fellépésével.

A hazai vezető és másodvonalbeli 
jazzmuzsikusok is gyakran megfordultak 
Pécsett. A helyi előadók közül a freejazz-zel 
kacérkodó Mecseki Free (a később a fővárosba 
távozott Ágoston Béla szaxofonossal és 
Hárságyi Péter dobossal), a világzene és jazz 
szintézisére építő Arco Trió, és az akusztikus 
fúziós improvizációs zenét felvállaló Pécsi Fúzió 
Jazz Group sorolható az új irányzatok képviselői 
közé. Utóbbi formációnak jelent meg először a 
pécsi jazzelőadók közül CD-je 1996-ban. A hat
vanas évek óta népszerű Bornemissza Mária 
scat énekesnő pedig az 1998-as Gershwin cen
tenáriumra adta ki első CD-jét, a nagy amerikai 
szerző dalaival. A tizenévesekből alakult Va-Jazz 
zenekar valamennyi tagja a középiskola

elvégzése után Budapestre került a jazzkonzer- 
vatóriumba. Közülük Amerikában és Párizsban 
is akadémiai szinten képezte tovább magát az 
eddigi legsikeresebb pécsi származású 
jazzmuzsikus, Szabó Sz. Dániel jazz-zongorista 
(több jelentős külföldi és hazai fesztivál 
győztese, számos CD-vel). Nagy Balázs szaxo
fonos a jazzkonzervatórium elvégzése után 
fővárosi formációkban, pl. Pege Aladár 
együttesében szerepelt. Bágyi Balázs dobos is 
a fővárosban él, többek között a Whiteful Jazz 
Quartetben és saját zenekarában játszik (CD-i is 
megjelentek.). Az egykori pécsi Drive Jazz 
Quartet zongoristája, Cseke Gábor is 
Budapesten vált közismertté, s a Harkány Big 
Bandben is számos pécsi muzsikus játszik.
Gadó Gábor és Juhász Gábor gitárosok is innen 
kerültek a fővárosba, hogy nemzetközi hírű 
muzsikusokká váljanak (mint számos külföldi 
CD-jük is bizonyítja). Már megszűnt formációk: 
a Brass College 19, a Placebo, a Jazz Band-Ő, 
a Janus Big Bánd, a Pro-Vocal, a Bagi-Rozs duó, 
illetve Horváth Márta énekesnővel szervezett 
triójuk. Ezek közül több formációban is munkál
kodott az ismert pécsi zongorista, Bagi Dániel.

A kétezres évek a nemzetközi fellépők hiánya 
miatt 2007-ig a stagnálás időszakának 
tekinthető; a jazz világsztárok elmaradása 
következtében a város kikerült a nemzetközi 
vérkeringésből. Ennek fő okai a mecenatúra 
beszűkülésében, illetve hiányában, valamint a 
városi kultúrpolitika irányítóinak szemléletében 
is keresendők. A nagy pécsi jazzrendezvények 
közül a POTE Jazzfesztivál megszűnt, jelentős 
jazzfesztiválja nem maradt a városnak. A 2000- 
es években azonban, ha szűkebb lokális szinten

is, de tovább élt az improvizatív műfaj: az 
Ifjúsági Ház és Mediterrán Jazz Klubja, a 
Dominikánus Ház, a Művészetek Háza és 
a POSZT rendszeres jazzkoncertjei, a pécsi 
nagyfesztiválok terei (Sétatér, Barbakán várárok, 
Széchenyi tér), a Káptalan utcai Szabadtéri 
Színpad, illetve az Örökség Ház udvara (két 
évadon át rendezett jazzkoncertekkel) szolgált 
erre a célra. A magánüzemeltetésű (vállalkozói) 
helyek is beváltották a hozzájuk fűzött 
reményeket időnkénti jazzkoncertjeikkel: az 
1999 októberében megnyílt Dante Allighieri 
Kávéház és Kertje, a Trafik (Apollo Art mozi), 
a Kinő Café (Uránia mozi), és a Cyrano Cafe & 
Lounge (pl. 2005-ben a Victor Bailey Group és 
Ann Malcolm is felléptek).

Az újabb formációk közül az Amerikát is 
megjárt (magyar Al Di Meolának elkeresztelt) 
Kóczián Tibor gitáros akusztikus latinjazzes 
Fuego Virtuoso együttese több éve megbízható 
minőséget képvisel, legutóbbi sorozatukban 
a legnevesebb fővárosi jazzmuzsikusokkal 
közösen adtak koncerteket. Az ismert profi 
zenészekből (Bagi Dániel zongorista, Kiss 
Szabolcs ének, harsona, Kiss Balázs trombita, 
Plecskó László basszusgitár, harsona, Góth 
Tamás dob és Pozsgai Tamás gitár) alakult Six 
Fór You minőségi standard jazzprogrammal és 
saját számokkal rukkolt elő, különleges hang- 
szerelésű (pl. két harsonára és trombitára írt) 
darabokkal. Később négyen maradtak és Jazz 
Fór Fun-ra változtatták a nevüket. Sikerült 
külföldre is kilépni: Bécsben és Stuttgartban is 
bemutatta etnojazz programját az Arco Trió, 
előző helyen Szabó Sz. Dániel is szerepelt saját 
zenekarával. A Pécsi Fúzió Jazz Group Füzy Tibor
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gitáros vezetésével a jazz- és kortárs zenére 
építve, az ország vezető jazz-zenészeinek 
(Horváth Kornél, Fekete Kovács Kornél, Lantos 
Zoltán, stb.) bevonásával koncertezett, majd 
Füzy World & Jazz néven hozott létre az említett 
fővárosi muzsikusokkal új formációt. A Brando 
Singers pedig a Manhattan Transfer vokális 
stílusát vállalta fel. Elindult a pályán két fiatal 
zenekar, a Gramofon Jazz Bánd és a L’art Pour 
Jazz Big Bánd. A 2005-ben alakult jazzrockos, 
fúziós vonalon mozgó, egyetemistákból álló 
Svetlana 2008-ban megnyerte a PEN tehet
ségkutatóját, de rá egy évre feloszlott.

Az újabb felívelést a Pécsi Tavaszi Fesztivált 
(1999-től) is szervező Pécsi Kulturális Központ
2007-től indított Nemzetközi Jazz Hétvégéje és 
Jazz Híd Nemzetközi Fesztiválja hozták 
világsztárok sorozatos felléptetésével a POTE 
Aulában, az Uránia moziban és a ZeneParkban. 
Az egykori POTE Jazzfesztiválok hangulatát 
idéző programsorban többek között Al Di 
Meola, Eric Truffaz, Jean-Luc Ponty, John 
McLaughtin, Richard Galliano és a Tangaria 
Quartet neve jelzi a magas minőségét, s ezzel 
a szakma a hatvanas évek óta használt szlogen
nel ismét a „A jazz déli végvárának” tekintheti 
a várost. Márcsak azért is, mert a Művészetek 
Házában, majd idén az Ifjúsági Házban is újra 
megtartották a Magyar Jazz Ünnepe pécsi ren
dezvényét (pt. a Binder-Borbély duóval és a 
Jazztanszakosok Big Bandjének fellépésével).

Hiánypótló új kezdeményezésként jött létre 
az Európai Kortárs és Improvizációs Zenei 
Fesztivál, mely 2007-től a jazz- és kortárs 
zenére építve, az ország vezető zenészeinek 
bevonásával, neves külföldi előadók 
részvételével zajlik. A szabadtéren, koncertter
mekben és klubokban tartott koncertek mellett 
improvizációs workshopokon sajátíthatták el a 
résztvevők (zenész hallgatók) a műfaj fogásait, 
amit szabadegyetem jellegű előadások is 
segítettek. Pl. Szakcsi Lakatos Béla, László 
Attila, és a Finnországban élő Sülé László (a 
helsinki Jazz Konzervatórium tanára) is tartottak 
foglalkozásokat. A koncerteken az említett 
World & Jazz együttes a házigazda, illetve 
többek között a Szakcsi Trió, az Essen-i Axon, 
Pentti Lahti és Sülé László duója is szerepelt.

A legutóbbi időkben a műfajt segítve még 
további új helyszínek is beléptek: a Cella 
Septichora után 2009-ben a megszűnt Dante 
nyári funkcióját felvállaló Nyugati várfalsétány 
és kultúrkert, valamint a Pécsi Est Café (a 
V idor Bailey Group, a Harcsa Veronika Quartet, 
a Kiss Erzsi Panchan, a Budbudas is itt lépett 
fel).

Folkzene, világzene
Az 1989 óta többször átalakult, máig működő 
és hagyományőrző magyar népzenét játszó 
Zengő együttes az egyik alapformáció, számta
lan külföldi fellépéssel a hátuk mögött. 
Vezetőjüknek, Bergics Lajos hegedűsnek mindig 
sikerült fiatal muzsikusokkal megújítania 
zenekarát, emellett ő szervezte a Pécsi 
Folknapokat, majd a Pécsi Nemzetközi Folk- 
fesztiválokat. Ugyanilyen pályát futott be a dél
szláv zenében a Vízin zenekar, a szintén nagy 
koncert- és fesztiválszervező Vízin Antussal az 
élen. A már 30 éve itt élő angol Andy Rouse 
Simpie English együttese az angol folkzenében 
emelkedik ki. Korábban a Szélkiáltóval, majd 
a kilencvenes években a már megszűnt ír zenei 
formációban, a Főik Tone Drum-ban is játszott. 
Az ír hárfát választó Tesko (Bodor Tibor) nem
csak a helyi zenei színtér alakja, hisz többször 
megfordult Olaszországban, Írországban,

Spanyolországban, Franciaországban is barokk 
és újabb keletű ír muzsikájával. Az énekelt vers 
műfajban az 1974 óta működő Szélkiáltó orszá
gos hírű együttese a városnak, a mai napig 
értékteremtő a munkásságuk. A kétezres évek 
legelején kezdő és már megszűnt Pavilon 
együttes saját dalaiban a magyar és balkáni 
népzene, a chanson és a jazz hatásai érződtek. 
Akusztikus hangszereik mellett Takáts Eszter 
vibrálóan szép hangjára épült produkciójuk.
A fiatal énekesnő a korábbi Gödöllői Dalos 
Találkozókon szerzett díjai mellé a Veszprémi 
Utcazene Fesztiválokon is több díjat nyert, pl. 
Tea Culpa duójával. Intim szólóestjei az egész 
országban mindig megtöltik a kávézókat, 
klubokat, ugyanúgy, ahogy duó és zenekari 
(GumiZsuzsi) fellépései. Egykori Pavilon tagok
ból alakult a „partyfolk” stílusú Intermagyar 
zenekar, akik parodisztikus-népies formában 
adnak elő popvilágslágereket. Az innen kilépett 
Babarczy Bulcsú egyszálgitáros-dalosnak is 
sikerült tavaly megnyernie a Veszprémi 
Utcazene Fesztivált, ismert slágerek különös 
stílusötvözetű előadásával. Az Ulpius Ház 
zenekar klasszikus és kortárs költők verseit 
zenésíti meg akusztikus, folkos-popos kíséret
tel. A Kopeczky Péter vezette Babits 
Gimnáziumos Ostinato is a vers megzenésítés
ben jeleskedik, míg a Csőke Renáta énekesnő
vel alakított és már országos hírű Dutar a 
magyar és roma folklórból, balkáni ritmusvilág
ból merít. „Idegen vendég” című világzenei CD- 
jüket a Fonó adta ki. Koncerteken is hallhatóak 
Heidl György Lackfi János verseire írt dalai, 
melyeket a sokoldalú Lovasi András énekelt a 
Hangzó Helikon sorozatban 2007 végén megje
lent lemezre, a komponista gitárkíséretével.
Az etnojazz vonalon 1996-tól mozgó és már 
megszűnt Calliope nyomdokain 2004-ben 
összeálló Neofolk együttes különböző 
népzenékből és egyéb kortárs improvizatív 
műfajokból alakította ki sajátos világzenéjét. 
Énekesnő-csellósuk, Bonyár Judit és 
Hűvösvölgyi Péter gitáros mellett Tóth „Csüli” 
Zoltán ütőhangszeres (ex Kispál és a Borz,
Peet, Golestan) és Gáspár József fúvós 
(ex Mecseki Free, Öregek Otthona, Arco Trió) 
szerepelnek az alapfelállásban. Az egyre jobban 
beérő formáció országos sikerei mellett két CD-t 
is kiadott, az újabb „Babás szerkövek” 
korongjuk az ismert mecsekaljai monda tánc- 
színházi feldolgozásának a kísérőzenéje. 
Különleges világzenét alakított ki a Golestan 
nevet felvett formáció a perzsa és magyar

kultúra ötvözésével. Az iráni achom kisebb
séghez tartozó Nawrasteh Ghodratollah (Dr.
Khonji) énekes, szövegíró vezetésével ismert 
pécsi zenészek az iráni és magyar főik fúziójára 
építenek, mint rendszeres fellépéseik, és három 
megjelent lemezük bizonyítja. Angliában, illetve 
Dubaiban már másodszor koncerteztek jelentős 
sikert elérve teljesen egyedi műsorukkal. 2005- 
től 2009-ig működött a tradicionális ír zenét 
játszó héttagú Maggie in the Woods zenekar, 
a kintről ideköltözött Kathleen De Roo énekes
nővel az élen. Számos főik- és világzenei fesz
tiválon, önálló koncerten arattak sikereket 
hangulatos dalaikkal. 2006-tól indult a jamaikai 
zenei világot felmutató Batta Dem Nemzetközi 
Reggae Fesztivál, melynek házigazdája az 
évtized elején alakult, s mára több tagcserét 
megért Zagastic reggae-formáció, akik azóta a 
műfaj hazai legjobbjai közé küzdötték fel 
magukat, két magas minőségű CD-t is kiadva. 
Fellépéseik a teljes felállásban és a szűkített 
sound system formában is népszerűek nemcsak 
itthon, hanem külföldön is.

A világzenei műfajban a felsorolt helyi 
előadók mellett a fővárosi együttesek szerepel
tek időnként a fesztiválkínálatban, viszont 
a külföldi élvonal teljesen hiányzott. Pedig a 
worldmusic szerte a világon régóta nagy nép
szerűségnek örvend. Bár a kilencvenes évek 
kezdeményezései biztatóak voltak: a DOZSO- 
ban és az Ifjúsági Házban rendezett Eleven 
Fesztivál-sorozat a hazai és a határainkon túli 
élő népzenét, etnojazzt, világzenét is folyama
tosan bemutatta. A jelentős lemaradást pótolva 
2007-ben startolt a Kelet-Nyugati Átjáró -  
Balkán Világzenei Fesztivál, melynek belépésével 
pozitívan változott a helyzet: jelentős közön
ségérdeklődés mellett zajlott az eddigi két 
programsor. Olyan fontos előadók jöttek a 
Sétatérre, a Zsolnay Laborba és a POTE aulába, 
mint a Söndörgővel közösen fellépő macedón 
csocsekkirály, Ferus Mustafov klarinétos, szaxo
fonos; a cigánykirálynőnek elkeresztelt szintén 
macedón Esma Redzepova, a bolgár Ivó 
Papasov & His Wedding Bánd, a moldovai 
Fanfaré Ciocárlia, a görög Ithikon Akmeotaton, 
a török Yakaza Ensemble, vagy éppen Lajkó 
Félix, akinek koncertjére (megint) ki kellett 
tenni a megtelt táblát.

Idén a Tavaszi Fesztiválon pedig a Maliból 
érkezett Habib Koité and Bamada lépett színre 
a POTE aulában különleges világzenéjével. S ha 
ez a tendencia folytatódik, a worldmusic műfaj
ban is sikerül felhívni a figyelmet Pécsre, hisz — ►
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a város földrajzi helyzete, multikulturális jellege 
ideális egy ilyen nemzetközi szinten is 
hiánypótló nagyrendezvényre.

Blues
A nyolcvanas évek végén a blueskocsmák meg
jelenésével, a kissé megkésett pécsi „blues- 
boom” időszakában (ez a folyamat Angliában 
és Amerikában már a hatvanas évek második 
felében lezajlott) teljesedett ki a műfaj helyi 
változata. A szinte valamennyi zenei stílusban 
kiemelkedő Sándor „Teve” Péter basszus- 
gitáros, több formációja mellett a rövid életű 
Bormester Blues Band-det alapozta meg a műfaj 
itteni elterjedését. 1991-ben az Apáczai Nevelési 
Központban indult a Pécsi Blues Fesztiválok 
országos rendezvénysorozata, 1995-ben a Nagy 
Lajos király úti volt Sopiane csarnokban tartot
ták meg az 1. Pécsi Nemzetközi Bluesfesztivált 
(amerikai zenekarral és a volt Syriusos Orszácky 
Jackie ausztráliai formációjával). A műfajban 
a Stoni Blues Bánd és a fáradhatatlan 
szervező/zenész, Fekete Kálmán PMD (Pécsi 
Magasfiúk Dalárdája) Blues Band-je emelkedett 
ki a mezőnyből. Tátrai „Stoni” Antal gitáros 
csapatának, és a PMD-nek is több kazettája, 
illetve CD-je jelent meg (Stoni: Búcsú a XX. 
századtól, Talisman, Kívánj boldog szeretőt, 
Retro Blue; PMD: Kék Blues, Szombat esti 
blues, PMD feat. Eb Davis, stb.). Mindkét 
zenekar az országban és külföldön is többször 
fellépett. A PMD gyakori vendége a Berlinben 
élő fekete-amerikai Eb Davis énekes, illetve 
sikerült a hasonszőrű Sugár Blue szájhar- 
monikást is megnyerniük. A „blueskölyök”, 
ifj. Katona Tamás gitáros is a szárnyaik alatt 
nevelkedett (1994-ben kilenc és fél évesen állt 
először velük színpadra). A többször átalakult 
tagságú PMD nagykoncertjeire fúvósokat, egyéb 
vendégzenészeket és énekesnőket is 
sorozatosan meghívott, újabb színekkel 
gazdagítva hangzásukat. A PMD-ben is megfor
dult Katona Tamás gitáros Kaszás Csabával 
alakított gitárduója színvonalas blues- és rock 
örökzöldekből összeállított műsorával a klubok 
és kisebb fesztiválok kedvenceivé vált. Ami 
kissé egyoldalúvá teszi a helyi kínálatot, hogy 
a fiatalabb generációk nem jelentkeztek 
zenekaraikkal ebben a műfajban. A legjobb 
hazai előadók viszont rendszeresen megfordul
tak a városban, azonban a kissé belterjes műfaj
nak jót tenne, ha a nyolcvanas évek közepe óta 
elmaradt blues világsztárok (a többször beígért 
John Mayallal) újra eljönnének Pécsre. A virágzó 
Paksi Nemzetközi Gasztroblues Fesztivál lehetne 
a példa (a 17 alkatommal megrendezett prog
ramjuk sztárfelhozatalával).

Pop, rock
Míg a kilencvenes évek elején az addigiak mellé 
betársult a Kazinczy, Panoráma, Mediterrán 
klub, A Gyár, Rák, Perem Galéria, stb., addig 
a különböző stílusoknak teret adó helyek közül 
2005-ben bezárt több is: a Pécsi Egyetemi Klub, 
a Lyceum utcai Stunczorgó és a Megye utcai 
City Klub. A Szenes, a Rák és a Sörház 
időnkénti koncertprogramjai továbbra is sikere
sek maradtak (felléptettek zenekarokat 
Amerikából és Nyugat-Európából is). Az utóbbi 
időben azonban mind a Rákban, mind a 
Sorházban profilváltásként csak minimális 
számú koncertet rendeznek. Sajnálatos módon 
nem változott a magas nívójú világörökségi 
kultúrkörnyezetben működő Rózsakért színvo
naltalan vendéglátóipari illetve zeneszolgál
tatása, sőt az utóbbi években már ki sem nyi

tott; nagy luxus kihasználatlanul hagyni egy 
ilyen ragyogó lehetőségekkel bíró helyet.
A Plánét Pécsből Déli Sarkká átkeresztelt pince 
hosszú időn át nem váltotta be a reményeket: 
jó kezdés után (zenekarok dömpingjével) 
gyengén sikerült a folytatás, ez a hely jelen
tősebb átalakítások nélkül alkalmatlan nívós 
koncertek rendezésére. Ma Toxic néven a hard 
rock, a metál és púnk különböző stílusainak 
ad otthont, s úgy tűnik ez alkalommal bevált 
a profilváltás. A nagyrendezvények közül a már 
tíz éve folyamatosan működő, és a műfajban 
sikeresnek számító Rockmaraton kínálata bár 
bővült az évek során (idén pl. 120 zenekarral), 
de nemzetközi sztárfellépőt még nem sikerült 
elhozni. A Pécsi Egyetemi Napok a Zsolnay Gyár, 
majd idén a Bőrgyár területén jelentkezett szín
vonalas hazai fellépőket kínáló zenei prog
ramokkal, de igazán jelentős külföldi csapatot -  
nyilván anyagi korlátok miatt -  nem tudtak 
hozni. Bár az amerikai Fishbone még a mostani 
lecsengő korszakában is minőségi zenét kínált, 
kár, hogy előzőleg (2006. június 17.) a Sétatér 
Fesztiválon adtak ingyenkoncertet. Az idei PEN 
nemzetközi kínálatából viszont csak a francia 
fellépők emelkedtek ki (egyébként is jó a fel
hozatal minden irányzatban a gall csapatokból). 
Az enervált amerikai Firewater, a turnéjuk 
viszontagságai következtében elszállt hangú, 
fáradt énekessel, s hasonlóan lelombozódott 
társaival nem nagy élményt jelentett, ahogy 
a leszálló ágban lévő Transglobal Underground 
sem egzotikum ma már. Kár, hogy a jazz- és 
világzenéhez hasonlóan a rockműfajban eddig 
nem sikerült a világ élvonalához tartozó sztárfel
lépőket elhozni, az időnként felröptetett U2-lufi 
is csak a fejekben okozott zavart. A több éve 
ingyenkoncerteket szervező és egyéb 
tudományos, kulturális programjaival 
nemzetközi egyetemista közönséget ide vonzó 
ICWIP színvonalas kínálata (Barbakán) is az 
utóbbi időben mintha gyengébb lenne: sok 
a minden évben visszatérő formáció, nem is 
beszélve az idei (külföldi) előzenekarok 
vitatható minőségéről. A pécsi nagyfesztiválok, 
a POSZT off programjai mellett a Varázskert 
néven 2001-től a Vidámpark, Barbakán, jókai 
tér, Labor helyszíneken, és a Szemlétek elne
vezésű fesztivál (2006-2007 -  Apollo Art Mozi, 
Zsolnay Gyár) zenei eseményei is gazdagították 
a kínálatot. A 2008-tól elindult Fishing on Orfű 
alterzenei fesztivál és a dél-baranyai 
kistelepüléseken szervezett Ördögkatlan 
Fesztivál színvonalas zenei kínálata újabb 
minőségi rendezvényeket jelent. A háromszor -  
mindig más helyszínen -  megrendezett pécsi 
Főik & Roll Fesztivál még nem tudott kiforrni, 
keresi a helyét, szerepét és közönségét.

Bár már a kilencvenes években is történtek 
Pécsett próbálkozások több-kevesebb sikerrel 
a francia kezdeményezésre világméretűre nőtt 
június 21-i „A Zene Ünnepe" megrendezésére, 
azonban a mai napig nincs ennek koncepciózus 
megoldása, ötletszerűen történik a meg
valósítás. Pedig Pécs minden lehetséges 
helyszínén (utcák, terek, udvarok, szabadtéri- 
és koncertszínpadok, kocsmák, bárok, 
szórakozóhelyek, klubok, kulturális intézmények 
termei, bevásárlóközpontok, stb.) szólhatna az 
egész napos ingyenes zenei kavalkád minden 
műfajban, utcazenészektől, a dalosoktól, a 
kórusokon, a fúvószenekarokon át, a filhar
monikusokig, a főik- pop-, rock- és jazzegyütte- 
sekig a multikulturalitás jegyében. Jöhetne 
ilyenkor profi- és amatőr, a legnagyobb sztárok 
éppúgy, mint az ismeretlen kezdők. Bevonva az 
itt élő kisebbségek, nemzetiségek és egyéb 
külföldi diaszpórák miniközösségeit. A testvér

városok zenei előadóinak meghívásával 
nemzetközi eseménnyé, igazi ünneppé válhatna 
a rendezvény.

A városi intézményrendszer kínálta 
lehetőségek mellett az erősödő magánszféra 
által üzemeltetett szórakozóhelyekre/klubokra 
építve lehetne még bővíteni a kínálatot. Hisz az 
előzőekben sorolt nagyrendezvények kísérőprog
ramjait, igényes szórakoztató vagy populárisabb 
jellegű eseményeit az este/éjszaka üzemelő 
népszerű klubokba is be lehetne vinni. Emellett 
az önálló profilt kialakító helyek -  rugalmas
ságuk, a trendekhez gyors alkalmazkodásuk 
folytán -  speciális fesztiválok lebonyolítására is 
alkalmasak, a réteg- és szubkultúrára vevők 
igényeit kielégítve, a különleges (turisztikai) 
érdeklődésnek megfelelve. Hisz a tapasztalt 
külföldi világjárók főleg a helyi érdekességekre, 
speciális élményekre vágynak, hogy hol és 
hogyan szórakoznak a helybéliek. Ehhez 
egymásra hangolt, koordinált működés szük
séges, ami a városi rendezvényeknél sem 
mindig megoldott: gyakori az egymásra 
szervezés, a programokkal túltelített és a ren
dezvényhiányos időszakok váltakozása. A friss jó 
példa most ősztől három klub (Pécsi Est Café, 
Szenes, Toxic) összefogása program- és 
időpont-egyeztetés céljából.

Ha a Pécsett működő számtalan formációt 
nézzük, közülük a Kispál és a Borz két évtized 
után is az ország egyik vezető csapata. A 
szabadidő-zenekarnak ős Kispáltagokkal 2005- 
ben indult Kiscsillag is népszerűvé vált mára. 
Mellettük a 30Y, a Zagastic, Takáts 
Eszter/GumiZsuzsi, a Psycho Mutants, a Singas 
Project (és Yazz Stereotype projektjük), az 
Esdin Syndo, a Hétköznapi CSAlódások, a Peet, 
a Punnany Massif és a Ska-Pécs az országosan 
is ismert pécsi előadók. A főváros elszívó ereje 
azonban ebben a műfajban is érvényesül, 
ahogy a jazzmuzsikusok szinte mindegyike 
elköltözött, úgy pl. már Takáts Eszter is 
Budapesten keresi a továbblépés lehetőségét, 
nem is beszélve Berger Dalma énekesnőről és 
az Esclin Syndo-ról (akik három éve egy ausztri
ai tehetségkutatón is helytálltak). A könnyűzene 
egyik fő jellemzője az állandó megújulás, vál
tozás, s a divat is befolyásolja az uralkodó 
trendeket (pl. retro, elektronikus és hagyomá
nyos stílusok szintetizálása, hip hop, extremitá- 
sok, stb.). Nagyok a (kulturális, szociális, 
életkori stb.) különbségek a sláger- illetve 
popzene, a hagyományos műfajok, az újonnan 
kibontakozó trendek és az értékorientált műfa- 
jok/művek (pl. jazz, worldmusic) alkotói és 
befogadói között. A folyamatosan változó 
(zenei) világ az egyik oka talán, hogy a 
feltörekvő új zenekarok nagy része 2-3-4 év 
után megszűnik, így pl. a tehetségkutatókon is 
az élen végzett ZAT, a Svetlana, a You 
Jane/New Jane, stb. sem működik már. 
Előrelépést jelentett, hogy a PANKKK támo
gatásnak is köszönhetően ma már szinte min
den zenekarnak elkészülhetett (akár több)
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CD-je. Bár napjainkban e formátum jelentősége 
erősen csökkent, inkább promóciós szempon
tokat szolgál. Hisz az információs társadalom 
fejlődése az új médiatéren keresztül egyéb 
fontos elérési lehetőségeket is kínál. Ma már 
4-5 minőségi hangfelvételt készítő stúdió is 
működik Pécsett, nem számítva a szinte min
denki számára elérhető, barkácsolt demofelvé- 
telek készítésére alkalmas számítógépes kis 
házistúdiókat. A hangfelvételek jelenleg vagy 
szerzői/magánkiadásban, vagy a létező két 
helyi kiadó, a Megadó és az Alexandra gondo
zásában is piacra kerülhetnek, utóbbi országos 
forgalmazó is. A magánkiadásoknál a terjesztés 
megoldatlanságával kell számolni.

Mivel Pécsett nem működnek a minőségi 
könnyűzene ágait felvállaló iskolák, a városban 
tartott számos tehetségkutató/tehetséggondo- 
zó, workshop, illetve tapasztalatcsere a műfaj 
lényegét, a változó, naprakész ismeretek 
átadását is szolgálja, s már nemzetközivé 
bővítésükre is van példa. De hogy ezekből mi 
és mennyi hasznosul a fiatal muzsikusok 
számára, az kérdéses, hisz a hatékonyságuk 
mérése, alaposabb elemzése még nem történt 
meg.

A zenészek önszerveződő formában történő 
közös fővárosi bemutatkozásaira csak ritkán 
került sor: Made in Sopiane néven 199a 
májusában az Almássy téri Szabadidőközpont
ban a Kispál és a Borz, az Öregek Otthona, a 
Gruppensex, a Klán és vendégként a Pál Utcai 
Fiúk fesztiváloztak, s csak 2007 márciusában 
jött a következő: Pécs Represents elnevezéssel 
a Merlinben a Zagastic, a Singas Project/Yazz 
Stereotype, a Punnani Massif és Takáts Eszter 
fellépésével. A civil kezdeményezésre ismert 
zenészekből és a műfajhoz kötődő szakem
berekből létrejött Pécsi Könnyűzenei 
Kerekasztal által is szorgalmazott idei sziget 
fesztiválos megjelenés a hivatalos szervezők 
egyéb elképzelései miatt a pécsi zenekarok 
szempontjából nem tekinthető elég sikeresnek.

Még egy könnyűzenét is érintő téma:
Zenélő Pécsi Gasztronómiai Esték elnevezéssel 
a színvonalas étel-italkínálat mellett minőségi 
zenét biztosított 2006-ban és 2007-ben a 
Magyar Turizmus Zrt. Dél-Dunántúli Regionális 
marketing igazgatósága szervezésében néhány 
nívós pécsi vendéglátóhely. A városba láto
gatók szempontjából frekventált, és sokszor 
programhiányos július 1. és augusztus 31. 
közötti időszakban szinte minden műfajban 
sikerült bevonni a legjobb helyi előadókat: Six 
Four You, Takáts Eszter, Fuego Virtuoso, World 
& Jazz, Youjane, InterMagyar, Stoni, No More 
Blues, Borisz Jaksov, Superlight Trió, Neofolk, 
Svetlana, Maggie in the Woods, Tesko, stb. 
szolgáltatták az élő zenét.

Kár, hogy később támogatás hiányában 
nem tudott önfenntartóvá válni e sikeres ren
dezvény, pedig jó kezdeményezés volt, 
érdemes lenne folytatni. ■
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A zene mindenkié...?
Koncertlátogatási szokások Pécsett

A rendszerváltás után Pécs -  az ország nagy 
részéhez hasonlóan -  a gazdasági szerkezet- 
váltás szükségességével szembesült. Ennek 
keretében az utóbbi húsz évben mind nagyobb 
hangsúlyt kellett fektetnie egyetemvárosi 
szerepének erősítésére, kulturális, művészeti 
értékeinek felismerésére, a kulturális élet hát
terének és működési feltételeinek megterem
tésére, átalakítására. A művészeti ágak közül -  
az EKF nemzetközi jellegére is tekintettel -  az 
egyik legfontosabb a zene. A város szerepvál
lalása, a rendezvényszervezők tevékenysége, 
a zenei rendezvények kulturális turizmusban 
betöltött szerepe, stb. mellett az egyik legvita
tottabb téma az újonnan épülő koncertterem 
fenntarthatósága. Vajon megfelelően kihasznált 
lesz-e az a létesítmény, mely a tervek szerint 
csak komolyzenei rendezvényeknek ad majd 
otthont?

Erre a kérdésre -  a zenei kultúrafogyasztási 
igények pontosabb ismerete híján -  nehéz 
választ adni. Pedig a közönség szokásainak 
ismerete egyebek mellett az EKF-programok 
összeállításakor is hasznos lehet(ett volna), 
a rendezvények megfelelő kihasználtságát is 
elősegítheti, de szociológiai szempontból 
is érdekes, hiszen számtalan tényezőtől függ, 
ki milyen rendezvényre jár, vagy nem jár, ezzel 
is befolyásolva a város kulturális életét. A fenti 
okokból készült az a kérdőíves felmérés, 
melynek eredményei szolgáltatják e cikk fő 
témáját.

Pécs zenei élete sokszínű és változatos, az 
évszázados tradícióknak, a korán intézménye
sült zeneoktatásnak, valamint a földrajzi 
fekvésnek és etnikai sokszínűségnek is köszön
hetően. A XVIII. század vége óta nagy múlttal 
rendelkező klasszikus zene zászlóvivője ma

a Pannon Filharmonikusok, a régió hangverse
nyeinek szervezésével a Filharmónia regionális 
szervezete is foglalkozik. A komolyzene közön
sége sokkal kisebb, mint egyes könnyűzenei 
műfajoké, általában csak bizonyos társadalmi 
rétegek járnak komolyzenei hangversenyre -  
Pécsett ez az arány a lakosság 2 % -a . A dél
dunántúli régión belül természetesen Pécsett 
a legmagasabb a komolyzenét kedvelők 
aránya, s a megyeszékhely minden szempont
ból a régió hagyományos kulturális értékeinek 
centruma. A vonzáskörzet szerepét azonban 
gyengíti, hogy a régióban a lakosság kultúrára 
fordítható jövedelme alacsony, illetve kevés 
a nagyobb város, vagy település, így a 
komolyzenének a Dél-Dunántúlon Pécsen kívül 
alig van közönsége.

Egészen más a helyzet a könnyűzenével, 
mely összességében mindenkit érint ilyen, vagy 
olyan módon. A kategória elég tág, ide érthető 
a popzene, a különböző alternatív műfajok, 
sokak szerint a jazz is. Ennek a műfajnak is 
komoly hagyományai vannak Pécsett (ezekről 
lásd Koszits Attila itteni cikkét).

A komolyzenei hangversenyek megrende
zésének feltételei jóval kötöttebbek, mint a 
könnyűzenei koncerteké. A Liszt-terem végnap
jai óta az orvosi kar aulája, a ZenePark, 
néhány esetben az Expo Center ad(ott) otthon 
szimfonikus koncerteknek. A szakmai és közön
ségszempontból is ideális, minden igényt 
kielégítő koncertterem hiányát az EKF egyik fő 
beruházása, a Pécsi Koncert- és Konferencia- 
központ feltehetően orvosolni fogja.
A klasszikus zene magas akusztikai és műszaki 
követelményeivel szemben könnyűzenei pro
dukciók -  műfajuktól, hangosítástól függően -  
szinte bárhol megállhatják a helyüket,
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szabadtéren, klubban egyaránt. A belvárosban 
néhány vendéglátóhely a zenei rendezvények
nek, és hangulatos környezetének, fekvésének 
köszönhetően kifejezetten pezsgő életnek ad 
otthont.

Az éves fesztiválprogram változatos ugyan, 
de korántsem képes akkora tömeget megmoz
gatni, a városba csábítani, mint amennyiből 
jelentősebb gazdasági haszon is származhatna 
-  mint azt a Kulturális Központ egy 2006-os, a 
Gasztronómiai Fesztiválról készült beszámolója 
is bizonyította. A fesztiválok vendégköre jórészt 
a város szőkébb környezetéből érkezik, és 
keveset költ. Ennek okai között szerepelnek 
a kiegészítő turisztikai szolgáltatások 
hiányosságai, a szűkös szállodai és egyéb 
férőhely-kapacitások.

A mennyiségi szempontból bőséges éves 
zenei programkínálat látszólag minden igényt 
kielégít, azonban gyakran merülnek fel kritikák 
a pangó, rendezvényektől mentes nyárvégi és 
téli hónapokkal, a szervezéssel (a gyakori 
átfedésekkel, ütközésekkel), a nem megfelelő 
marketingtevékenységével kapcsolatban.
A rendezvényszervezők munkáját nehezíti, hogy 
a potenciális közönség preferenciáiról nagyon 
keveset tudnak, hiszen az utóbbi években -  
mint azt a város Közép- és Hosszútávú 
Stratégiája is megjegyzi -  sem egyes területeket 
érintő, sem a kultúrafogyasztási szokásokat 
átfogó vizsgálat nem készült. Ez volt az egyik 
ok, melynek nyomán 2009 tavaszán egy 182 
pécsi lakost érintő, reprezentatív kérdőíves 
felmérést végeztünk.

A vizsgálat, bár kisszámú mintát használt 
fel, felölelt minden korosztályt Pécs korfájának 
megfelelően. A válaszadók megoszlottak 
végzettségük, lakóhelyük és a városrészek 
szempontjából is. A felmérés eredményei iga
zolják azokat a tendenciákat, melyeket bármely 
pécsi koncertlátogató is tapasztalhat a város 
rendezvényein.

A megkérdezettek közel kétharmada 
félévente maximum egy koncertre látogat el. 
Csak minden tizedik válaszadó jár heti rend
szerességgel koncertre. 1000 és 3000 Ft között 
van az az összeg, melyet a válaszadók 50 %-a  
átlagosan egy koncertre áldoz, ennél keveseb
bet a válaszadók 2 0 % -a , míg 6000 Ft felett 
csak 14 % -u k  hajlandó költeni egy rendezvényre. 
A zenei fesztiválok az egyetemisták körében 
a legnépszerűbbek.

A koncerthelyszínek közül nem meglepő 
módon a szabadtér messze a legvonzóbb 
(Barbakán, Sétatér), hiszen nem csak a 
környezet kellemes, hanem ezeken a helyeken 
a koncertek legtöbbször ingyenesek. Emellett 
a PTE ÁOK aulája és az Ifjúsági Ház szerepel 
a frekventáltabb helyszínek között. Általában jól 
lehatárolható a különböző zenei profilú létesít
mények közönsége. A PTE ÁOK auláját, vagy 
a Művészetek Házát egyértelműen a 40 feletti 
korosztály látogatja inkább, a belvárosi 
szórakozóhelyek, klubok, és az Ifjúsági Ház, 
a fiatalabb korosztályok körében népszerűek.

A 15 -2 4  éves generáció számára a popzene 
mellett a szubkulturális műfajok (rock, hip-hop, 
R&B), és az elektronikus zene jelenti a 
szórakozási lehetőséget. Arányuk az előbbiek 
esetében szinte kizárólagos, s bizonyítja
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közösség- és identitásformáló erejüket, hogy a 
Toxic Music Clubba járó fiatalok több mint fele 
havonta többször is részt vesz a rendezvénye
ken. Az elektronikus zene szerepe szintén nem 
elhanyagolható, mert a hozzá kapcsolódó élet
mód és közeg (főleg az utóbbi 15 évben) jelen
tősen hozzájárult egy generáció ízlésvilágának 
elsekélyesedéséhez.

Körükben lényegében teljesen ismeretlen a 
jazz és a népzene, ezek a műfajok csak nagyon 
szűk rétegek által kedveltek, akik aránya 
a 2 5-34  éves korosztályban magasabb.
A klasszikus zenét kedvelők kétharmada a 45 
éven felüli korosztályból került ki, tehát a műfa
ji rétegződés kis általánosítással tulajdonkép
pen korosztályokhoz is köthető.

Az egyetemisták körében viszonylag ala
csony a rendszeres koncertlátogatók aránya, 
ennek oka lehet a kevés diszkrecionális 
jövedelem, egyes esetekben a nehézkes 
megközelíthetőség, vagy pusztán csak a tény, 
hogy szívesebben látogatnak olyan szórakozó
helyeket, amelyek profiljába az élőzene nem 
tartozik bele. így az a réteg, mely leginkább 
pezsgővé tehetné a város kulturális életét, 
nagyrészt egyáltalán nem vesz részt abban.

Érdemes megvizsgálni a preferenciák vál
tozását a különböző anyagi helyzetűek körében 
is. Természetes, hogy akik magasabb 
jövedelemmel rendelkeznek, könnyebben áldoz
nak nagyobb összeget kulturális programokra. 
Érdekes viszont, hogy mind a keveset, mind a 
kifejezetten sokat költők kétharmada félévente, 
vagy ritkábban jár koncertre, heti rendszeres
séggel közülük senki. A válaszadók közül 
a belvárosiak között voltak csak többségben 
azok, akik számára fontos a helyszín kényelmes 
megközelíthetősége, vagy közelsége, a kül
városok (Uránváros, Kertváros), és környező fal
vak lakói esetében ez a szempont jóval kisebb 
arányban jelent meg. A meszesi és déli város
részek lakói között nagyobb a kis összeget 
költők aránya, egyben ők járnak legritkábban 
koncertre.

A megkérdezetteknek valamivel több, mint a 
fele elégedett a város zenei programkínálatával 
-  ez némileg kedvezőbb annál a képnél, melyet 
a Kulturális alapú városfejlesztés 2006 című 
tanulmány közöl. A programokkal ellentétben 
ugyanakkor a zenei ágazat marketing- 
tevékenysége csak a válaszadók 1 2 % -a  szerint 
megfelelő.

Összességében a felmérés eredményei azt 
tükrözik, hogy számos tényező okozhat különb
ségeket a kulturális fogyasztás minden 
elemében, így a zenéében is. Rendkívül fontos 
a zenei oktatás szerepe, nem csak a zenei 
intézményekben, hanem a közoktatásban is, 
hiszen meghatározója a zenei élet keresleti és 
kínálati oldalának egyaránt, és lehetősége van 
annak a 20 éven aluli korosztálynak az ízlésfor
málására, melynek kulturális látóköre -  mint a 
felmérés eredményei is bizonyították -  megle
hetősen szűk. A fiatalok körében alapvetően 
uralkodó a populáris zene, s ők azok, akik leg
fogékonyabbak a rétegkultúrákra, ezzel szem
ben az idősebb korosztályok szokásai jóval 
konvencionálisabbak, és gyakran társadalmi 
pozíciót, vagy identitástudatot tükröznek. A 
potenciális kereslet legnyitottabb, legsokrétűbb, 
legtöbb lehetőséggel rendelkező szeletének az 
egyetemista-főiskolás rétegnek kellene lennie, 
az ő fokozottabb bevonásuk a kulturális életbe 
lényeges. Ebben szerepet vállalhatna pl. az 
egyetem, a Hallgatói Önkormányzat is, illetve 
a város rendezvényszervezői oldaláról 
szervezettebb marketingmunka lenne elvárható, 
hiszen valamely rendezvény iránt kevésbé 
elkötelezett csoportokat csak markáns reklám- 
tevékenységgel lehet kíváncsivá tenni.

A perifériális városrészek lakossága számára 
sok esetben nehezen elérhető a belvárosba 
koncentrálódó kulturális kínálat, ezért is fontos 
a zenei programok „kitelepítése” a kétségkívül 
legattraktívabb központi helyszíneken kívülre. 
Ezt a célt szolgálja a Kulturális Központ ter
vezett Pécs-Perem programja, valamint a kon
certek kihelyezése olyan perifériákra, melyek 
nem rendelkeznek kiépített befogadó létesít
ménnyel. Ugyanezt segíti elő a főbb útvonalak 
mentén kiürült, elhagyott gyárépületek ilyen 
célú felhasználása is (pl. az idén a PEN-nek 
otthont adó Bőrgyár), ami Nyugat-Európában is 
sok helyütt jellemző városfejlesztési módszer 
(pl. Essen). ■
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AKNAI TAMÁS

Nincsen ernyő, nincsen kas
Emléksorok Pécs vizuális kultúrájáról 

az Echo tizenkét esztendejében

Egy kulturális főváros nem billikom, amiben a bele töltögetett izgalmas arányú, ízű és állagú kevernek várakoznak az őket kikortyolni szándékozókra. 
Azt hiszem, hogy teremtő központ inkább, gyártelep, vár, raktár, laboratóriumok és vegykonyha, ahol művek jönnek létre, érdemes kulturális teljesít
mények lépnek elő, ahol ezek a nagyvilág számára a város és a magyarság legnemesebb megmutatkozásaként ismertté válhatnak. A helyzet, amivel 
találkozunk, nem ezt a sorsváltozatot valószínűsíti. Itt most ugyan a képzőművészetről van szó, de e helyt is cáfolhatatlannak tetszik: a klasszikus drá
mai konfliktusokból három bizonyosan jellemzi Pécs vizuális életének közelmúltját. A közösség várakozása, szándékai és lehetőségei közötti feszült
ség az egyik, a másik a kétségbevonhatatlan adottságok és a megjelenítésükre irányuló tervező akarat fogyatékainak ellentéte. A harmadik a tehet
ség erejének, az önértékelés bátortalanságának és a hiányzó szakmai nyilvánosságnak a kombinációja. Volna még egy negyedik is, az a bizonyos 
Kasszandra effektus. Sokan mondanak ki komoly igazságokat, kevesen hisznek nekik. Mindevvel éppen csak jelezni tudjuk, hogy Pécs valószínűleg 
az ország és a tágabb régió egyik művészeti központjává válhatna, ha e tény fenntartásához és elismertetéséhez szükséges „kritikus tömeg” felisme
réséhez szükséges küszöbértékek meghaladnák, ami az elmúlt évtizedben jellemezte ezt a területet. Higgyük, hogy az áttörés a közeljövőben bekö
vetkezik. Az itt adott terjedelmekben tényleg csak jelzéseket lehetséges adni.

Mi változott?
Önvallomással elegyes merengésre késztet 
a feladat, felmérni, áttekinteni, hogy az Echo 
működésének tizenkét esztendeje alatt mi és 
milyen irányban változott Pécs képzőművészeti 
életében. Egyáltalán nincs kedvem sietni a 
summával. Számomra alapvetően borús a kép, 
annak ellenére is, hogy a Pécsett működő 
alkotóművészek száma megtízszereződött. Az 
idős kor melankóliájával elegyes érzések már 
nem stilizálják tetszetősebbre a tablót, amelyen 
a vizuális művészet jelenlétét kísérő befogadó 
gesztusok tartózkodnak. Nem maradnánk ugyan 
súlyosan szégyenben, ha összehasonlítanánk 
Pécs múzeumi és kiállítási intézményeinek 
erőfeszítéseit a máshol tapasztaltakkal, de 
komoly önteltségnek tetszene, ha állítanánk, 
hogy a kultúra nemzeti léptékű ívét számot
tevően befolyásolta valaha is az, ami e helyt 
megesett a jelzett tizenkét év alatt. A frissesség

alkalmi képzeteit támasztó Pécsi Műhely 
és/vagy Focus csoport kora -  kevés nyomot 
hagyva maga után -  elmúlt. Kapacitásaik nem 
voltak -  iskolákat nem teremtettek.
A Pinczehelyi Sándor vezette Pécsi Galéria a 
hetvenes évek végétől, a nyolcvanas évekig 
még valóban bírta szellemi és anyagi motivá
ciókkal, a vezető távozása csupán jelzése volt 
egy azóta felerősödő folyamatnak. A rendszer- 
váltás után következő periódus szemléleti és 
anyagi bizonytalanságok sorozatát jelentette. 
Átmeneti szakmai és érdekképviseleti szerveze
tek jöttek létre, kis és nagy alkotócsoportok, 
nemzedéki összeállások, egyesületek. Nagy for
mátumú, tudományos és képzőművészeti 
kutatáson alapuló rendezvények nem jellemez
ték a korszakot, noha alig vonható kétségbe, 
hogy ekkortól számítva már a nehezen létreho
zott formációk megmaradása is heroikus 
küzdelmet követelt. Kétségtelen: született 
öt-hat forrásértékű monográfia, jobbára az

építészet közelében. A megszokott ritmusban 
nyaranként még jelentkeztek a kisplasztikái és 
kerámiabiennálék. Mára ezek is eltűntek. De ha 
belegondolunk abba, hogy a Kasseli Documenta 
1972-ben már a reális és virtuális kép körül 
folytatott vizsgálatokat, hogy a Fiatal Művészek 
Párizsi Biennáléja 1972-ben a környezetszerű és 
performatív művészet színházzal, muzsikával 
elegyedő képleteit adta elő, a pécsi képző
művészet gyűjtő és bemutatóhelyei, valamint 
a magyar művészet Pécsre eső hányada a mel
lékessé válásról tanúskodnak. Krakkó művészeti 
múzeumában ma Andy Warhol, Enzo Cucchi, 
Mike Kelley, stb. művei is ott találhatók. Nálunk 
a turistacsemegévé vált Vasarely gyűjtemény 
érzékelteti, hogy volt valami közünk ahhoz, ami 
a hatvanas években a világban történt. Az ön
álló művészeti felsőoktatás ebben a periódus
ban gyökerezett meg Pécsett, de hatása a város 
szélesebb közösségének képzőművészethez 
való viszonyában érzékelhetetlen. A Színerő 
kurzusok nagy és friss erőket felvonultató 
kiállításainak értelemszerű -  mert hol máshol 
lehetett volna megmutatni eredményeiket -  
száműzetése a Zsolnay-gyárba a közember 
számára megközelíthetetlen exkluzivitás és 
érzékelhetetlen rejtőzködés volt.

Nem jött létre igazán alkalmas kiállítási 
infrastruktúra sem az elmúlt évtizedben, nem 
gyarapodott a képzőművészet aktuális kérdé
seivel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek 
száma, amiből következik, hogy rendszeres 
kutatómunka, tervszerű információgyűjtés sem 
folyik a területen, nincs archívum, ahol -  mint 
az Artpoolban, vagy a később létrejött 
dunaújvárosi Modern Művészetért Közalapítvány 
Kortárs Művészeti Intézetében -  az érvelés 
elégséges logikai alapjának körvonalai felsej- 
lenének. A legfontosabb azonban, hogy ebben 
a városban sincs közönsége a képző- 
művészetnek.

Zsolnay gyár a Színerő kurzusok helyszíne
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Miért? Mi a baj?
Pécs képzőművészete? Vagy egy lépéssel hosz- 
szabban? Pécs és a világ egyetemes művészeti 
minőségei? A kérdésekre azonnali választ is 
adhatunk, ami nem lehet szabatos, de a maga 
egyszeri és rövid módján még a lehetségesen 
méltó vitát is kizárná pökhendien provokatív 
voltával. Ezért valamelyest körültekintőbben 
kívántatik eljárni. De mégis, mi lenne a rövid 
válasz? Az, hogy ami ebből a művészetből 
igazán látszik, többnyire érdektelen. Hitelesen 
provinciális. Nem csekélység ez sem ma már. 
Mintha nem léteznének tisztábbnak tetsző 
erkölcsi és szakmai vélelmek, mintha a valóság 
ismerete nem üthetne át ezen a művészeten. 
Ezért aztán mintha minden másodlagos, utánját- 
szás lenne. A közönségnek sincs érdekeltsége 
e helyzettel kapcsolatba kerülni. Sugallják ezt 
a képzőművészet verejtékkel fenntartott 
intézményei, ahol még a legjobbakban is csak 
a szervezett turistaforgalom biztosítja a látoga
tottságot. A készültséggel is baj van persze.
Baj van a neveléssel, ha tetszik, a rászoktatás- 
sal. Baj van a kreativitás személyes indítékaival, 
funkciójának teljes félreértésével és elfeledé- 
sével.

Pedig Pécsett a vizuális művészetek ügye 
a XX. század második felében a fővároshoz is 
mérhetően nem volt rossz helyzetben. Volt egy 
kulturális tevékenységi terület, amely történelmi 
örökségével mintegy a folyamatosság fedezete 
is lehetett és akadt egy tovább építhető, az 
országon belül viszonylag kockázatmentesen 
igénybe vehető erőforrásokat mozgósító szféra, 
ahol a „művészetek városa” kitüntető jelzőt 
valamelyest érvényesnek lehetett érezni. Hogy 
ebben milyen mély és ravaszul kimódolt poli
tikum rejtőzött, arról Aczél György és a francia 
kommunista párt kulturális osztályának irat
gyűjteménye talán többet is elárulna. A szocia
lizmus szalonképességének és emberi ábrázatá
nak virtuális hitelű garanciáit Pécsett azonban 
jól segítették a tényleges múzeumalapítások, 
a művésztelepi munka nemzetközivé, rendsze
ressé tétele, beépítése a művelődés ügyének 
komplexebb rendszerébe, ahol a pedagógiától a 
műgyűjtemények kialakításáig akadt aktív érdek 
a fenntartásukra. Ma már más a helyzet. Zavar 
valamelyest, hogy az építészettörténeten kívül 
a művészeti könyvkiadásban csak albumok jön
nek létre, amelyekben értékelések úgyszólván 
nincsenek. Ilyenek voltak a pécsi Kortárs 
művészettel, és a Pécsi Műhellyel foglalkozó 
könyvek is. Észre kellett venni, hogy Rétfalvi

Sándorról sem Pécsett jelent meg szakmunka, 
hogy Keserű Ilona nagy életmű katalógusát is 
Debrecen alkotta meg, ami előtt persze még 
saját erőből kiadta munkáinak köteteit. Nagy 
Márta, Gellér B. István, Pinczehelyi Sándor és 
számosán mások ugyanígy. A 80 éves Lantos 
Ferenc mögé szerveződött valamennyi támo
gatás, amikor Fábián László könyvet írt 
tevékenységéről. A légkör kritikátlan, olykor 
nárcisztikus. A művészek közben irdatlan napi 
gondokkal küszködnek, talán ezért. 
Szerencsések, akik művésztanári munkakörök
ben meg tudják keresni a kenyerüket.
Elenyésző az egyházi és világi megrendelések 
száma. Az EKF nagyszabású szoborállítási prog
ramja bizonnyal enyhít valamelyest a drámai 
helyzeten.

A képzőművészet legújabb kori alakulatai 
Pécsett sem mennek szembe azokkal az 
ítéletekkel, amiket a nemzetkarakter vagy a 
politikai, illetve kommunikációs kultúra kutatói 
megfogalmaznak. Erős én-érvényesítés, 
elkülönülésre való hajlam, melankólia, magán
mitológiák és magánnyelvek dominanciája teszi 
sajátossá ezt a művészetet. Vagyis a minden
napi élet anarchikus és elidegenült viszonyai 
megteremtik képzőművészeti tükörképeiket.
A művelődés szerkezetében és a műveltség, a 
művészet érzéki megismerő funkciójában a vir
tuális javára végbement változásokkal a képtár, 
múzeum, galéria hatóköre visszaszorul.
Nemigen vethető fel a művészetek és az erkölcs 
egymást szorosan mozgásban tartó kapcsolata 
sem, a kultúra tengelye áttevődött a 
szórakozás-szórakoztatás időt múlató közegébe, 
a nyomozó, kutató, kísérletező művészet pedig 
életösztönéből fakadóan kényszeresen rászorul 
a show business elemeinek felvállalására.
Milyen jellemző, ahogy a Fehér László típusú 
művek néhány másodperces reakcióidőt 
követelnek -  éppúgy, mint a tamponreklámok. 
Ezek aztán tartósan a padlón is tartják a 
művészeket, a művészetet.

A közönség
A közönséget máig annak a vélelme bűvöli el, 
hogy ha valami van azon a helyen, ahol a 
művészetet mindeddig találta, akkor az a 
művészet most is ott van. Pedig nincs így.
Azt szokták mondani, hogy meghalt a festészet. 
Nem azt, hogy magára hagytuk. Hiába, a 
művészet nem lett mindenkié. Ami meg min
denkié lett, annak kevés köze van hozzá, de 
legyűrhetetlenül ott vannak a helyén a Tv és

a nagy erejű vizuális reklámok. A közönség 
már nem kívánja és nem is képes körülvenni 
magát az önmagáért és közösségéért felelős 
polgár önelemzésre és titokfejtésre, 
felkészülésre és kritikus ítéletek megfogal
mazására kárhoztató rekvizitjeivel. Nem haj
landó játszani, nem tud kockáztatni, frusztrá
cióit magánerőből fokozni nem óhajtja.

Nagyjából annyit jelent ez, hogy amíg a már 
általunk is tökéletesen hozzáférhető képző- 
művészeti világ -  kívülünk -  nemcsak hangulati 
és érzelmi leképzését, hanem tudatos áttekin
tését és kritikai értékelését is adja a kornak és 
közegnek, amelyben létrejön, és amelyben meg 
tudja teremteni a piaci és teoretikus anyagcsere 
feltételeit, általános lemaradásunkból 
következően nincs kollektív kapcsolatunk.
A közönség nem úgy kortárs, ahogy a 
művészete. Az eltávolodást lassító intézményi 
mechanizmusok elgyengültek. Mi az akkor, amit 
látunk? A látszatok szerint minden a helyén 
van. A tetszetős felületek mögött jól látható, 
hogy ez a lokális szcéna kevés elszigetelt kísér
lettől eltekintve nem fogja fel helyzetének 
valóságos paramétereit, mozgásának, létének 
határait, lehetőségeinek tényleges funkciótlan- 
ságát, ezért olyan normákhoz méri magát, ame
lyeket a közösség a morális, politikai és 
intellektuális közeg létezési állapotának 
megfelelően még nem, vagy már átlépett. Aki 
nem lépte át, az bizonyára kimaradt a kulturális 
szocializáció tanulásos és rendszeres 
ismereteket szerző-alkalmazó folyamatából. 
Sajnálatosan szélesedik ez a kultúraalkotás, 
és -  elsajátítás szempontjából semleges réteg, 
elérte az értelmiséget is az erózió. Kárhozatos 
eredménye környezetünkben sokféleképpen tet
ten érhető. Aki meg átlépte a pontos 
helyzetértékelés nyomán a kifáradt feltételes 
reflexek kultúrájának határát, az kényelmetlen 
kolonccá válik. A szakmai és intézményi nyil
vánosság, a kritika nem mutat számottevő 
erőfeszítéseket integrálásukra. Ezért aztán a 
közönség sem barátkozik velük. A középút 
egyebütt méltányolható normája a művészetek
ben a halál maga.

Érteni a történelmet: érteni 
magunkat
Esetünkben is érvényes: aki nem akarja érteni 
a történelmet, nem fog megérteni semmit. 
Túlontúl szövevényes dolgok bemutatásához 
szerencsés szemléletes példákat keresni. Mert 
mindennél többet mond a négy tetszőlegesen

Múzeum Galéria (Tamás Henrik gyűjteményes kiállítás) Modern Magyar Képtár (Bachmann Gábor munkája)
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kiragadott -  ma már történelmi -  kérdés, 
í.  Ki(k) képviseli(k) az Európai Kulturális 

Fővárosi programban a vizuális művészetek 
ügyét Pécsett? Miért és hogyan?

2. Miért késztet meghökkenésre hazai és 
külföldi műbarátot a Csontváry Múzeum 
a maga legteljesebb fizikai gyalázatának 
állapotában? Az életmű legnagyszerűbb 
darabjainak környezete, a cementlapos pad- 
lattól a tisztítatlan ablakokig, a poros 
párkányokon keresztül az egyetlen WC 
fülkéig, az évek óta hiányzó, a Csontváry 
kutatások eredményeit közzétevő jó kiad
ványokig árasztják magukból (ottlétükkel 
éppúgy, mint hiányaikkal) az érdektelenség 
(tehetetlenség) levegőjét. Mintha ma már 
nem tudná senki, hogy mikor és miért, 
hogyan, kik által került a magyar művészet 
e páratlan dokumentuma Pécsre.

3. A város progresszív művészeti hagyományait 
ittlétével megalapozó, minden ízében 
Pécshez kötődő munkásságával bizonyító 
Martyn Ferenc egykori monografikus múzeu
ma miért feszeng ma néhány képtári 
szobában, majdnem esetleges válogatásban? 
A helyiséggazdálkodás szükségállapota csak 
részben felel a kérdésre. Mintha már mind
egy is volna, hogy van-e vagy nincs?

4. Az alkalmazottak fizetésén kívül milyen 
küldetés megvalósítására ad lehetőséget 
és fedezetet a Pécsi Galéria költségvetése?

Nem kellemes a válaszokat politikumban, 
a személyes kapcsolatokban és érdekekben, az 
egyéni ambíciók sugarában, vagy az intézményi 
„beállások” összefüggéseiben elemezni. Nem 
esik jól kimondani, hogy a tömegkultúra 
bevételes formáin túl minden mellékessé vált. 
Múzeumi munka, művészi alkotótevékenység: 
egyre megy. Fia egy közösség önfenntartó 
okosságából kimosta a politikai idő az értékek 
karbantartásának maximáját, nincs is mit keres
ni e pontokon. Nem kellemes a következteté
seket sem kimondani. De amikor egy eszmei 
és gyakorlati tartalmában a várost évtizedekre 
meghatározó program felrajzolásában az első 
szót és a döntést nem az érdem és a bizonyí
tott készségek döntik el, ott mire számítsunk? 
Ahol az érték tudata, hagyománya és képvise
letének ereje elfogyott, ahol a szakértelem 
és a bizalom a távlatokban és intézményekben 
gondolkodás képességével együtt alulmarad 
a rövid távú anyagi érdekkel szemben, nos ott 
nem áll jól a vizuális kultúra ügye sem. Ezt 
mondják a modellek.

Miért van ez még mindig így?
Mert Pécsről eltűnt a város életét bankban, 
orvosi rendelőben, katedrán és bíróságon, 
rendőrségen és vasúti közlekedésben, bárhol 
máshol meghatározó, egyéni tetterővel is ren
delkező középosztály, amelynek tagjai jelleg
zetesen öltözködtek, voltak viselkedési nor
máik, számon tartották egymást, olykor együtt 
muzsikáltak. Rotary Klubot és Jótékony 
Nőegyletet hoztak létre, kirándulni jártak, turis- 
tautakat építettek, a nagymise után találkoztak 
egymással a Nickben, a Kioszkban egy piccoló- 
ra. Képeket vásároltak. Jókat rosszakat, de 
szőnyeget is, kerámiatárgyaikból még ma is 
összejönne egy kisebbfajta Zsolnay Múzeum. 
Hírneves lemezgyűjteményekről szól a fáma, 
Kodály és Martyn pécsi megjelenése sem a 
véletlen műve volt. A Hotel Kikelet bája egy 
értelmesen és élvezetesen élő várost idéz fel, 
ahol a családok nemzedékeken keresztül foly
tatták a kulturális értékek felhalmozását, 
átörökítését. Ahol az egyetemi és a városi pol
gár nemegyszer sokkal szorosabb azonosságot 
jelentett, mint manapság. És bár teljesebbé 
tehető a felvázolt kép, már így sem logikátlan 
a következtetés. Ha eltűnik ez az osztály, ha 
elmosódnak a normák, ha az igazodások alkal
mi divatok diktátumává lesznek, akkor mi fog 
történni? Ha külső és belső emigrációba kény
szerül egy társadalom működésének garanciá
kat adó réteg, tagjai elvesztik kenyerüket, utó
daikat megfosztják a tehetség megalapozta 
érvényesüléstől, akkor nem váratlan annak a 
negyven évnek a műveltségi és morális hiány- 
állapotaival számolni, amiket éppen most 
készülünk fokozni. Pécs művészeti életének 
alakításában még senki nem tudta kimutatni 
az itt tevékenykedő huszonötezer egyetemista 
jelentőségét. Követelt-e vajon ez a progresszív 
demográfiai csoport, amely négy-ötévenként 
cserélődik, olyan változást a város művelődési 
életében, amelytől az a minőségcserét elkerül
hetetlennek deklarálta volna? Miért nem? Vagy 
miért és miben igen? És a városlakó találkozha- 
tott-e, és milyen aktivitási fokon avval a széles 
körű hatással, amit a lakosság tizedét kitevő 
magas értelmiségi réteg kelt a város életében? 
Állíthat-e, állít-e manapság ez a korántsem 
maréknyi kivételes ember mintát bárkinek is 
az élet megteremthető formáiról?

Nem vigasz, hogy az ország hasonló 
településein még rosszabb helyzetben van a 
vizuális kultúra ügye. Mulatságos szoborállítá
sok, minden komolyságot nélkülöző, sokszor

giccs-közeli munkák, amelyek többsége minden 
ízében visszamenőleges esztétikai igazolása 
kíván lenni annak, ami volt, ami elmúlt. Ehhez 
képest Pécs maga a szobrászati eldorádó. Nem 
az persze, de a Dóm Múzeum középkori darab
jaihoz, Kiss Györgyhöz mégiscsak kapcsolódik 
Borsos Miklós, Vígh Tamás, Székely Péter és 
Kígyós Sándor, Bencsik István és Rétfalvi 
Sándor, Makrisz Agamemnon és Issey Amemiya, 
stb. a maga munkáival. Volt itt kultúrbotránytól 
(műemlékgyalázások, bontások, eltüntetések, 
gyatra helyreállítások) funkciózavaros emlék
műállításig (Expo Center), városrendezési őrült
ségekig (a belváros kitartó funkciótlanítása, 
bevásárlóközpont koncentrálása lakóövezeti 
csomópontokon, stb.). Ezek nyomán Pécs 
veszített mind eredetiségéből, mind lakályos
ságából. Illetve közelített ahhoz a tenyérbe
mászó és globálisan együgyű mintához, amitől 
egy évtizeden belül minden magára valamit adó 
közösség szemlesütve menekülni fog.

A legnagyobb baj szerintem, hogy -  több
ször mondtam, leírtam már folyamatosan 
ellenőrzött és megerősített észlelésemet -  
ebben a százötvenezres városban mindent egy
bevetve ezer ember annak a kultúrának a 
teremtője és fogyasztója, amelyben a megújulás 
esélyei, az erkölcsi természetű tisztázódások 
megfogalmazódhatnak.

Járjuk Európát
Látjuk Krakkótól Lisszabonig a jelenre reflektáló 
izgalmasabbnál izgalmasabb képzőművészeti 
szemléket. Unalmasakat és giccseseket is per
sze, de a magáért felelősséget vállalni képes 
középosztály differenciáltsága mindezeket élet
tel tölti meg, a létezés egyik feltételeként 
mutatja ezeket nélkülözhetetlennek. Közben 
ismerjük pécsi galériáinkat, látjuk múzeumi 
gyűjteményeinket, érzékeljük művészeti életünk 
nagy tehetségeinek fellobbanását. Nincs, nem 
lehet olyan érzésünk, hogy mintha mindezek -  
intézmények, tehetségek -  egymásra találtak 
volna. Mintha a világtársadalommá alakulás 
folyamata és következményei itt kizárólag a 
passzív és szubkulturális elfogadás körülményei 
között játszódnának le. Magánmegoldások, 
visszhangtalan zsenialitás, észrevétlenül maradt 
innovációk, önmaga ellen forduló kreativitás lát
szik jellemezni a helyzetünket. Eltűntek a 
valóban országos jelentőségű események, ma 
olcsó álmegoldásokkal érjük be. Mert hiába 
mondják többen, hogy az EKF évad és a nagy 
kiállítóterem első új típusú bemutatója — i

Modern Magyar Képtár (Martyn Ferenc kiállításrészlet) Dóm Múzeum (Kortárs Magyar Fotográfia kiállítás, 2007)

2009/3 echo 13



a Bauhaus monstre lesz, a nagy lelemény, a 
Bauhaus pécsi kiállítása, ebben a pillanatban 
Berlinben, a Martin Gropius Bau termeiben 
látható gigantikus méretekben, kódex méretű 
tudományos katalógussal kísérve.' Az „európai 
utas” agyában az önállóság és eredetiség ezek 
után aligha fog Péccsel kapcsolatban felvetőd
ni, ha ezt a pompás utánjátszást történetesen 
nálunk is megvalósítják.

Az Echo képzőművészeti rovatának 
szerkesztése kezdetben annak a hiedelemnek 
a jegyében történt, hogy e helyt nincsen szemé
lyiség, kiállítási esemény, vagy művészeti kiad
vány, ami ne érdemelne értelmező-kritikai 
figyelmet. A kilencvenes évek vége felé azon
ban -  az újabb generációkhoz tartozó alkotók 
számának valóságos és forradalmi gyarapodása 
mellett -  meggyőzően alakult át a magyar 
képzőművészeti, kiállítási és gyűjteményi rend
szer is. A felszabaduló kulturális élet mozgásba 
lendülésének egyik legelső kísérő jelensége volt 
a múzeumok megélénkült érdeklődése a 
képzőművészet iránt, de ekkortól jelentek meg 
a ma már nagyhatású, befolyásos, piaci 
értelemben sem elhanyagolható galériák, ame
lyek a kortárs művészet közegében is alakítot
ták gyűjtőkörüket. Szívesen hangoztattuk -  
elsősorban a pécsi egyetem Művészeti Karának 
ismeretében - ,  hogy e helyt valamilyen rend
kívüli ellenpont képződik a főváros ténylegesen 
világszínvonalú egyenértékeket felvillantó, az 
érvényesülés egyetlen hazai garanciájaként 
feltűnő helyszíneivel szemben. Hamis illúzió 
volt. Amit mutat az is, hogy az EKF programja 
leplezetlenül Pécs „helyzetbe hozásának” ten
nivalóiról beszél. Vagyis evidenciának tekinti a 
lemaradást, azt, hogy „nincs helyzet”. Az 
ország fővárosában, nagyobb városaiban is, 
függetlenül attól, hogy működik-e ott felsőfokú 
művészképzés, igen jelentős képzőművészeti 
beruházások jelentek meg, szoborállítások, 
galérianyitások, új típusú kiállítási sorozatok, 
könyvkiadási programok, stb., amelyek mellett 
Pécs egyre kevesebb és egyre jelentéktelenebb, 
valóban eredeti és erős megnyilvánulásra volt 
csak képes. Érdemes rövid ideig figyelni az 
országos lapoknak Pécs képzőművészeti 
eseményeiről szóló híreit. Alig hihető, hogy 
minden fórum minket bojkottál. Miért nem 
figyelnek ránk?

Pedig a bányászváros kulturális szempont
ból kevésbé üdítő periódusa alatt is a hazai 
polgárosodás egyik központja maradt Pécs.
A megszűnő nehézipari bázis a maga rendkívüli 
támogatói kapacitásainak eltűnésével ugyan 
veszélyes helyzetbe sodorta az alkotókat és 
a kulturális intézményeket, de az önállóvá válás 
esélyét megadta és a kitartottság feszélyezett- 
ségét oldotta. Az elnyert szabadság meggyőző 
reprezentációjával még mindig adós magának 
Pécs művészvilága.

Közben mindenütt győzött a szituáció.
A lassan kötelezővé váló emlékezetkiesés és 
a konvencióktól szabadulás elvárt lendülete 
felértékelik a jelen vegetatív természetű 
átélését. E hajlam érvényesülését tehát a 
szabadságérzet követi. Amiben kevés az 
állandóság, nincsenek kötelmek. Az anarchisz
tikus mobilitás követelménye, az erős emberi 
kapcsolatok, a család szerepének eróziója, a 
változékonyságra késztetés, a számonkérés és 
a következmények elmaradása a szabadságnak 
olyan privilégiumát hozta létre, amiben nem 
lehet mit kezdeni a lelkiismeretesség, alapos
ság, következetesség egyszerre szakmai és 
egyszerre erkölcsi maximáival. Ezek alapján 
igen kellemetlen mérni ma bármit is. A „korsze
rűség” vágyképeinek és a sikerképesség

fedezetének kielégítésére mindezek alkalmat
lanok. Az igazságot a mélyértelműbbnek tetsző, 
de sok hamisságot tartalmazó „ahhoz képest, 
hogy...” viszonylatai váltották fel. Valójában az 
sem játszik az értékelő érvelésben szerepet, 
hogy milyen erkölcsi megítélés volt mindeddig 
alkalmazható a formaátvételek, plágiumok, 
„udvari” igazodások, pályázati és megbízásos 
„jó viselkedések” kritikai megítélése tekin
tetében. A szituáció megköveteli, hogy csak 
önmagára vonatkoztatva kezeljük a műalkotá
sok érvényét. A múlt a maga történeti jellegű, 
gyűjteményi sűrítményeiben túlságosan is áttet
szővé tenné az erények mellett a hibákat, a 
bűnöket. Láttatja a folyamatokat, amelynek 
végén a jelen valami korábban volt következ
ményeként hat. Ezért irtózunk a múlttól és hir
detjük, hogy a történelem már régen meghalt, 
hogy korszakunk történelmen kívüli korszak.
A magunk teremtette piaci, megtérülési rend
szerek törvényeinek vetettük alá magunkat, 
ezért csupán furcsa és megfoghatatlan 
kimenetelű csiklandozást érzünk, ha a magyar
ság fogyatkozásának, nemzeti történelmünk 
nagy dilemmáinak, vagy éppen energiaforrá
saink apadásának kérdései felvetődnek. Nem 
az állandóság, az ellenőrizhetőség és számon 
kérhetőség a „viszonylatok” közege.

Ma már minden dolog, állítás, feltételezés 
mögé bevilágítunk, minden szemmel látható 
nyomában a láthatatlant is fürkésszük. Lassan, 
de eltűnnek az országhatárok, és lám, most 
mégis milyen erőteljesen vetődik fel a kérdés: 
mi lesz majd e valóságos keretek között 
mindeddig egyben tartott történeti, etnikai, kul
turális minőségekkel, amik Pécset leírhatóvá 
tették? Mi tartja majd marokban ezeket? Lehet-e 
itt megoldást találni, vagy nincs más, mint az 
elkerülhetetlen egybeolvadás a többi keretek 
közül kiömlő eltérő természetű minőségekkel? 
Mulattasson azonban bennünket egy apró 
körülmény: a provincializmus nem spiritualizá- 
lódik, határai, forrásai, piacai mindennél 
biztosabbak, építhetünk rájuk. ■

* Modell Bauhaus. GroBe Bauhaus-Ausstellung im Martin- 
Gropius-Bau. Július 22-től október 4-ig. A kiállítás a 
New Yorki Modern Művészeti Múzeummal és három 
német intézménnyel: a Bauhaus- Institute -  das Bauhaus 
Archiv /  Museum für Gestaltung Berlin, a Stiftung 
Bauhaus Dessau és a Klassik Stiftung Weimar 
együttműködve jött létre. Aztán jön Pécsre 2010-ben.
A „pécsi bauhaus-lerekről” filmet készítenek.

Közelítés Művészeti Egyesület 
HattyúHáz Kortárs Művészeti Galériája 

(Hopp-Halász Károly kiállításának megnyitója)
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Szobrok a városban
A városlakó, vizuális felhasználó, utcák, terek látványfogyasztója, óhatatlan biológiai dekóder. Ólomszem -  lassú piUacsapású, a szubliminális ingerek 
küszöbeiben értetlenül botladozó falakon belüli vándor. A Város szelleme üzenő kövekben, köztéri szobrokban ölt alakot, mutatja meg magát. 
Hírvivők ők, néma harsonások: messenger boys, néha girls, olykor in between, vagy még csak az sem; szabadjára engedett triggerek. A szoboralak 
néma, aminek visszhangja van, az a testbeszéd. Ha alaposan, sokáig figyeljük; hunyorít, biccent, bólint: a mímes inverze Prágából, Krakkóból ismerős. 
Megmozdul: csak nézzük kitartóan. Pénzt pedig dobtunk már virtuális kalapjába eleget: magunk, apáink, nagyapáink erszényéből: elvégre a mi 
adónkból, a mi pénzünkből épült. A cél a gyönyörködtetés volt, máskor a szigorú emlékeztetés. A szobor egy permanens üzemmódú, inverz állásban 
bekapcsolva felejtett üzenetrögzítő. Valaki valamikor valamit valahogy rámondott, s azóta folyamatosan adásban van. Tárgyunk (célképzet, célcso
port) tehát a Városlakó (élőhelye szerint Pécs-Fünfkirchen-Quinqueecclesia-s imminens-incipiens-immanens EKF alany mindjárt, emezt halkan, 
megúszósan). Sajátjának vélheti tereit, miközben birtokbavételi processióját, sculpturális Odüsszeiáját járja? (A szobrok is róják a maguk útjait, az 
más eset: Virág püspök emlékművének Székesegyház téri jövés-menését inkább farce-nak, mint Canossa-járásnak hívnánk -  gusztus kérdése. Janus 
pedig épp ellenkezőleg: csak áll, ott: áll.) Rajta hát, vessünk egy mégoly felszínes pillantást arra, amink van!

2009-ben három köztéri megjelenése is van 
kedvencemnek, Dr. Doktor Sándornak, városunk 
egyik legkétesebb hírű, avagy kétely nélkül, 
lapidáris sötétségű alakjának. Vilt Tibor 1978-as 
szobra, melynek hőse a Baranyai Szerb 
Köztársaság (élt pár dicsőséges napot anno 
1921-ben) egyik ősbábája, Vörös Pécs anyja és 
apja egyszemélyben érdeklődve szemléli a Nagy 
Jenő utcában, hogy mi is zajlik itt voltaképpen? 
Azért a Magas Házra ő sem mer nézni. 
Beregrákos felől érkezett, (1864. jan. 4.) 
Keszthely felé távozott (1945. nov. 7.). 1889- 
ben végezte az orvosi egyetemet. 1901-ben lett 
a pécsi állami bábaképző intézet igazgatója. 
1906-ban a Szabadgondolkodók Pécsi 
Társasága elnökévé választották, majd az Irinyi 
János Szabadkőműves Páholy elnöke lett. 1918- 
ban a helyi Nemzeti Tanács elnöke, majd a 
„nem akarok több katonát látni” hadügyminisz
terből pécsi polgármesterré avanzsált (?), 
Lindner Béla jobbkeze. 1920-ban a mecsekalji 
munkásmozgalom kommunista szárnyának tag
jaként a szerbek megszállta Pécs-Baranya poli
tikai kulcsszereplője. Irányította a III. 
Internacionáléhoz csatlakozott pécsi Szocialista 
Párt lapját. Minden erejével, sőt azon túl is (ha

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

nem lenne ez képzavar) Baranya elcsatolásáért 
küzdött. A város sajnálatos felszabadulásakor, 
1921-ben, érthetően Jugoszláviába menekült, 
Magyarkanizsán telepedett le. Orvosi gyakorlata 
mellett az illegális Jugoszláv Kommunista Párt 
vajdasági pártszervezetében munkálkodott. 
1941-ben a Vajdaság visszacsatolásakor 10 évi 
fegyházra ítélték. A váci fegyházból szabadult, 
Keszthelyen egy szovjet katonai teherautó 
gázolta el. Zöld alapú kerámia reliefje a 
Szülészeti Klinika bejárata felett büszkélkedik 
1948 óta, leginkább Scipiades professzor szobra 
ellensúlyaként. Meglehet a méltán elfeledett 
művész, Sinkó András iránti kegyeletből őrzi az 
egyetem a köztéri alkotást. Nem akadt 
városvezető, aki kezet mert volna Sándorunkra 
emelni -  jobb a békesség -  fő a sokpárti meg
egyezés. Áldott a néma hallgatás: Dr. Dr.
Sándor nem elválaszt, hanem összeköt. Múltat, 
jelent. Jövőt? Parafrázis 1: „Londonban (hej) van 
számos utca és minden utcán van szobor.” 
Mosley-nak nincs. Nem az a baj, hogy DDS 
jelenléte folyamatos atrocitás -  afféle szonda
provokáció. Mennyit bír a városlakó? Sokat.
Igen nagyon meg lennénk lepve, lenne nagy 
sivalkodás, vérig való sértődés, ha valakik egy 
happening keretében egy éjjel traktorral vontat
nák le posztamenséről. Durva és brutális tett 
volna: amint egy odvas fog kihúzása is az. 
Jobbat mondok: emeljünk szobrot Hajdú 
Gyulának, és Lindner Bélának is -  miért ne?
A Hungária utca elején mindenesetre van még 
egy falitábla, mely szintén őrzi hősünk emlékét. 
Megmozdítani tilos: talán még a szerb 
nagykövetség is tiltakozó jegyzéket küldene, 
a horvát konzulátusról nem is beszélve.

Az amúgy teljesen Ismeretlen Főpostamester 
(Opris Sándor a neve) egészarcos bronzszobra, 
posztamensével együtt Janus Pannonius szobor
magasának másfélszerese. (Nem mintha számí
tana a méret, de mégis). Mire képes az ön
érdekérvényesítés. Vajon kinek állít majd szob
rot szemben a másik hazai gigász, az OTP?

A Király Utca Gigantikus Nyelve az egyetlen 
állandó elem a főutca sorozatban tönkremenő, 
kiadó üzlethelyiségektől szegélyezett párszáz 
méterén. Titokzatos évszámot őriz a pirogránit: 
1788-1988. Mi történhetett ebben a két évben? 
Egy különösen jól sikerült KISZ KB meg-

Vilt Tibor: Dr. Doktor Sándor

Gellér B. István falikútja

beszélés, avagy pipec tanácsülés jár az 
eszünkben: valamit előre láttak? Rejtély e 
végtelenül titokzatos évszám: Andy Warhol 
Rolling Stones nyelvét juttatja eszünkbe, de 
nem tudja véletlenül valaki, mit nyal e Lingula 
Permagna?

A Nagy Magányos Villanyszerelő (a pécsi 
Osztyapenko) az EON (leánykori nevén DÉDÁSZ) 
teniszpályáig sétált -  ott megüthette az áram, 
mindenesetre úgy, és ott maradt. Kamotsay 
István mészkőszobra 1954 óta áll rendületlenül 
a Légszeszgyár utca 36 előtt. Fegyvertársai 
idézőjelek Vásárhelyen vagy a Terror Házában -  
neki se fegyver, se üzennivaló nem maradt.

Ha idézőjel kell, ott van a Belvárosban 
Szent Ferenc az ökoszent. Megérne egy misét 
az a sokéves negligencia, mely a kút kávájáról 
lefűrészelt két fémgalambot (ó, megélhetési 
barbarizmus) hagyta a feledésbe repülni. Az 
eredeti szobor így felbillen, mondatai átíródtak. 
Az egykor volt három galamb és Assis városá
nak nagy fia beszélgetése helyett a ferences 
templommal szembeni szobor a kezében tartott 
egyetlen megmaradt madárra figyel. Üzenet ez 
is, persze, csak amolyan...... gondolta a fene”. -
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A Rozsdás Vájvégi Földalatti Uránvárosban a mi 
Gótemünk. Kalló Viktor ércbányásza (pszt. -  
nem szabad senkinek sem megtudnia, hogy ez 
uránérc...) 1965 óta áll és gondolkodik rajta, 
hogy átmenjen-e az Olympiába: a szocialista 
építészet eme monumentális kocsmájába. Ma 
már nem érdemes: bezárt a bazár.

Végül említtessék meg a szerző korábbi 
Boccaccio-szösszenetében megénekelt Városfali 
Vasbeton Koszorún Ágaskodó Faun, mely 
a Mecsek felé menekül. Talán, hogy felfusson 
a Mecsek-oldalba, s megpihenjen a Nikévé 
nemesült felszabadulási emlékmű árnyékában, 
melynek állaga hű tükre a városénak? És akik 
már nincsenek köztünk: a valóban jobb sorsra 
érdemes Bencsik-féle női torzó, mely Mikus 
Sándor Leninjét (1964-1990) pótolta a 
Gyermekklinikával szemben. A friss demokráciá
ba beleszédült ifjonti hév állandó interakcióba 
kívánkozott a női testet a köldöktől a comb 
felső harmadáig ábrázoló márvánnyal. Míg a 
festékpisztollyal visszaálmodott fanszőrzetet 
úgy-ahogy lemosogatták róla időről időre, a fel
ragasztott, háromszög formára vágott lábtörlő 
már sok volt a Street art iránt kevéssé fogékony 
hivatalosoknak.

Velünk él viszont a Menekülő Beteg a 400 
ágyas klinika kertjében, a zuhanó helikopterhez 
címzett fűfolt melletti állomáshelyén. Délre fut, 
a rossznyelvek szerint egy beöntés elől. 
Eredetileg Prométheusz nevét viselte a bronz és 
mészkőegyüttes, Vilt Tibor alkotása. 1967 óta 
sok víz lefolyt a Bőrgyár derítőjén: és a klinikák 
sorsa, története, mint minden magyar kórházé, 
valóban sötét mitológiai keretbe illik. De ez egy 
másik história -  sokkal, de sokkal szomorúbb.

És vannak a jó szobrok (nem csak szépek, 
vagy nem is mind azok, de jók...) -  Kerpel 
Fronius Ödön a kezét tördeli a Gyermekklinika 
előtt, Kodály lép a Szent István parkban,
Régész pillant a föld mélyébe ugyanezen tér 
alján -  és még több tényleg köztérinek való 
köztéri. Külön említendők az I. világháborúra, 
az utolsó „kétség-telen” öldöklésre emlékezők. 
Különösképpen a méltatlanul elfeledett (szé
gyellt?) Bányász-Katona szoborkompozíció, 
kifelé, fenn a Hősök terén. Ezek persze 
funkcionális szobrok. A kétségtelenül nagysze
rűekre, a Városlakó számára egyértelműen

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

dekódolhatóakra most nem térünk ki: Rétfalvi 
Krisztusára a Havihegyi sziklán (1969), Borsos 
Miklós Janus Pannoniusára (1972), és szeren
csére még sorolhatnánk.

Csak a kérdés marad: amit így-úgy ledugtak 
a torkunkon, az már mindig itt marad? Ne 
tegyünk egyebet, csak hagyjuk beszélni a szob
rokat -  legfeljebb halljuk meg, mit is monda
nak, ha akik állították, fenntartják, ők már 
restek az igyekezetre. A rossz mondat is mon
dat. Ha jó szobrot akarok jó helyen nézni, 
akkor Szegedre megyek, a sétálóutcába. Ha 
rossz szoborra vagyok kíváncsi, akkor kirándu
lok Kaposvárra. Ámulni való, hogy városvezetői 
szeretet és gondolat fúziója korlátozott szob- 
rászi tehetséggel miként szülhet szerethető, 
legalább érdekes köztéri alkotást, nevezetesen 
Rippl bácsi szamaras kordáját... (És persze 
kérdés, hová került Somogyország fővárosából 
Latinca Sándor, az 1919-es kaposvári direktóri
um irányítójának szobra. Egy dorottyás megye
bálon álruhában kellene kiszedni a kaposváriak
ból a titkot.) Ahol most Latinca áll, volna talán 
hely a mi Doktor Sándorunknak is. Lám, úgy

Palotás József: Keltaur

látszik, a gyávaság, a teszetoszaság megtoldva 
némi szövetséges alamuszisággal ismeri a 
megyehatárokat. Ne is szóljunk az ország lime
seiről: még ha Schengen össze is kötne, 
amúgy. A 2005-ben Tulln-ban (Egon Schiele 
városa, amúgy) emelt históriás kedvű Niebelung 
szoborcsoport minálunk elképzelhetetlen. 
Elfogyott az oxigén a nemzeti szimbólumok 
körül (koronától a turulig és vissza) -  elkékült 
arccal hörgünk: ki ezért, ki azért: a szín, az 
eltátott száj, a kétségbeesett pillantás, a hab 
közös.

Esszék dolga a gondolkodtatás, s ritkán 
szülnek cselekvést. Múltkori szövegem csattanó
jaként nagyhirtelen elbontották a felüljárónál, 
a Pécs-Mohács vasút mellett állt százéves 
magtárat: klinkertéglástul, loftért kiáltó tereivel 
együtt. Mára a Boccaccio helyén az égre 
meredő lépcsőház váza maradt. Csupán remélni 
merem, hogy Doktor Sándor és baráti köre 
szobrai osztoznak e sorsban. A talapzatot 
szívesen megkoszorúznám... ■

Szomor László: Bányász emlék Kamotsay István: Villanyszerelő Dr. Kerpel Fronius Ödön szobra
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PATARTICS ZORÁN

Az én fordított pályázatom
-  én ülök fordítva, vagy a ló megy hátrafelé? 
(Felvezető szöveg a támogatói pályázati kiíráshoz)

2010-ben Pécs Európa Kulturális Fővárosa (EKF) lesz. 
Keresem benne a helyem. Fogy az idő. Tele vagyok terv
vel, de mi lesz velük? Nem tudom már magamba vissza
tuszkolni őket, és tartogatni sem. Gondolataimat közzé 
tenni szeretném és megvalósulni látni. Nem ellopva, ha
nem méltó módon hasznosítva. A nevemmel együtt, 
mint ötletgazda -  ahogyan az megjárna, s amitől szíve
sen adnám. Már annyiszor megloptak, vagy láttam vi
szont szavaimat kifordítva. Bizalmatlan vagyok, és hatá
rán a kiábrándultságnak. Mi lesz, ha az ötleteimet ma
gamba kell temessem? Akarok-e örülni majd úgy az EKF- 
nek? Vagy az lesz nekem az EKF, hogy mellőzött ötlete
imet barátaimnak mindig felemlegetem?

Ott voltam az ideák születésénél. Elhittem őket. Ma 
is hiszem. De a megvalósulásukban nem hihetek. Az 
EKF évéig már túl kevés az idő. Valóban társadalmi, kö
zösségi szempontból is nagy hatású program a jelenle
gi rendszertől alig remélhető. Véglegesen elveszni lát
szik az egykori, Pécs város EKF pályázatában körvona
lazódó szellemiség. Az, amely nem pusztán programok 
megrendezésén alapult, hanem a programok megterve
zésének társadalmasításán, a nyilvánosság megteremté
sén, és olyan folyamatok beindításán, segítésén, melyek 
lényegesen túlmutatnak magukon a programokon. Az 
eredeti koncepció szerint a programok -  ahogy a beru
házások is -  nem célok voltak, hanem eszközök: a kul
turális fogyasztás élénkítéséhez, a közösségi párbeszé
dek, az önértelmezési kísérletek ösztönzéséhez, a po
tenciálok felébresztéséhez, az együttgondolkodás, az 
együttműködési kultúra fejlesztéséhez. És a kezdemé
nyezőkészség megteremtéséhez is. Flát kezdeményezek.

Próbálkoznék, de kilátástalan. A jelen pénzelosztási 
és finanszírozási rendszer alkalmatlan a kezdeményezé
seim támogatására. A kulturális intézmények átalakítása 
is elmaradt -  azok nem alakultak befogadó intézmé
nyekké, melyeknek az ötleteimet odaadhatnám, hogy 
megvalósítsák azokat. S a rendszerből hiányoznak a 
szakemberek. így jó ötletekkel nem pályázom a meghir
detett forrásokért. Nem látom értelmét. Nem akarok 
projekteket megtervezni költségeikkel, hogy majd utána 
a költségvetés harmadát ajánlják nekem. Nem akarom, 
hogy akkor majd alkudozzunk, s a harmad pénzből ócs
kaság legyen, miközben nem mondhatom, hogy úgy tar
talmilag is a harmadát éri majd. Magam miatt nem 
mondhatom. És miért volna természetes, hogy a saját 
munkámat ingyen adom? Miért tennék az életemből a 
közösbe újabb féléveket? A pályázók amúgy többnyire a 
pénzszűkében lévő intézmények, civil egyesületek, rit
kán magánvállalkozások. Ők tudnak pénzt pályázni és 
felhasználni. Én csak én vagyok. Nekem csak ötleteim 
vannak.

Ismerek még olyanokat, akiknek ötleteik vannak. 
Magukba temetik őket. Pedig jó ötletek. Sokan mások 
kiírták magukból a civil ötletpályázatokon. Melyikből 
lett valami is? A csalódottak sokan vannak. Ha lehetett 
volna módjuk az ötleteiket megmutatni, kifejteni, ne
vükkel együtt megvalósulni látni, akkor most ők volná
nak az EKF projektbázisa. Mi lehetett volna nagyobb 
eredmény?

Persze messzire mutató programok ötletei ott is 
megszülethetnének, ahol a pénz van. És az ötletgazdák, 
a hozzáértők is lehetnének gazdagok. De nem így van. 
Ahol a pénz, ott se ötlet, se szakértelem. Akkor miért a 
pénzért lehet csak pályázni, miért nem lehet az ötletért, 
meg a szakértelemért? Miért számít az a jónak, ami a 
rossz, és miért nem fordítva van?

Támogatói pályázat
Kiíró támogatói pályázatot hirdet az általa kidolgozott kulturális programok, projektek 
támogatására, a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programjához kapcsoló
dóan, az alábbiak szerint:

1. A Kiíró

A Kiíró én vagyok. Nevem: Patartics Zorán.
Azzal a céllal lettem Kiíró, hogy az EKF eredeti szellemiségét megjeleníteni képes saját 
programokat valósítsak meg a 2010-es évben annak ellenére, hogy lényegében az 
elmúlt időszakban az ilyen törekvések sokszor, s az én törekvéseim különösen ellehe
tetlenültek.

Ki vagyok én?
Patartics Zorán -  építész, publicista. Az EKF cím elnyeréséhez vezető munkában a pá
lyázatíró kabinet közvetlen munkatársaként, a pályázatíró team „titkos” építész tag
jaként' vettem részt. Rendszeresen kezdeményezem a szakmai diskurzusok különböző 
formáit, a pályázatírás során pedig elsősorban szakmai és szakmaközi stratégiai 
kérdésekben, valamint fórumokon fejtettem ki véleményemet, illetve készítettem tanul
mányokat.
Az EKF cím elnyerését követően a közvélemény által is ismert okok miatt nem vettem 
részt az EKF hivatalos munkálataiban.

2. A Kiíró célja, szándéka

A Kiíró a helyzetet elemezve, és annak eredményét felismerve az alábbi szándékokat 
és célokat fogalmazza meg:
„Felismerve az utolsó pillanat jelentőségét, és mérlegelve a megvalósítás lehetőségeit, 
valamint korlátáit, felkínálom tudásomat, ismereteimet és munkámat olyan programok 
megvalósítására, melyek az EKF eredeti szellemiségét képesek felmutatni, és melyek 
így pozitívan befolyásolják az EKF amúgy rossz társadalmi megélését és megítélését. 
Mindezt teszem azért, mert elkötelezett vagyok az EKF eredeti céljai mellett, és ez arra 
ösztönöz, hogy tegyek egy utolsó kísérletet legalább részbeni megvalósításukra, 
miközben ezt érdemben sok más programtól alig remélhetjük.
Célom, hogy a programjaimmal létrejöjjenek olyan minták, amelyek a jövőre nézve pél
daként szolgálhatnak, és amelyek hiánya az egyik oka az EKF eddigi negatív 
megítélésének. Ennek érdekében a tervezett programjaim kifejezetten célozzák, hogy 
a felvetett témák generálják és motiválják a kulturális tartalmú párbeszédeket, illetve 
maga a projekt a megvalósítása során is lehetőséget biztosítson a vélemények megfo
galmazására, diskurzusok lefolytatására. Mindezek táplálják a városban élők kötődését, 
a közbizalmat, a konstruktivitást.
Mivel a jelenlegi támogatási rendszer és a programok logikája nem ad módot arra, 
hogy ötleteimet megvalósíthassam, azok finanszírozására támogatói pályázatot hirde
tek meg.”

3. A Pályázó

Pályázó lehet minden olyan szervezet, jogi, vagy természetes személy, amely/aki a 
pályázatát a meghatározott módon és tartalommal benyújtja, és ezzel a pályázati 
kiírást magára nézve elfogadja, valamint akinek esetében a kizáró okok egyike sem áll 
fenn.
Pályázó lehet több szervezet, illetve jogi személy alkotta konzorcium is, akik így a 
támogatást együttesen nyújtják. Ebben az esetben a konzorciumot egy szervezet, 
illetve jogi személy képviselheti, de a támogatási szerződésben meghatározottak 
alapján minden támogatót megilletnek a támogatói jogok. A támogatói oldalról a 
megnevezett képviselő köteles helytállni a Kiíró felé, mind jogilag, mind pénzügyileg.

Kizáró okok:
Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet,
— amelynek tulajdonosa, résztulajdonosa, vagy döntéshozója a közeli hozzátartozóm,
— amelynek tulajdonosa, résztulajdonosa, vagy döntéshozója bármilyen vállalkozá

somban cégtársam,
— amellyel kapcsolatban felmerülhet, hogy rám munkaviszony okán nyomás gyakorol

ható, vagy amelyre hasonló képpen jómagam nyomást gyakorolhatok.
Nem vehet részt a pályázaton az a személy,
— aki közeli hozzátartozóm,
— vagy rám munkaviszonyából fakadóan nyomást gyakorolhat, avagy
— akire jómagam munkaviszonyunkból adódóan nyomást gyakorolhatok.

4. A pályázat közzététele

A Kiíró a pályázatot az alábbi módokon, illetve felületeken teszi közzé: 
a A Kiíró megjelenteti a kiírást az Echo 2009/3. számában (2009. október 7.).

A kiírás teljes egészében és mellékletével együtt olvasható és letölthető az Echo 
honlapjáról is (www.echopecs.hu), 2009. október 19-től.

(Folytatás a 18. oldalon)

*  Takáts lózsef fogalmazott így egy nyilvános fórumon. A titkosság annak volt 2009/3 echo 17
köszönhető, hogy az EKF kezdeti szakaszában a politika „nem kedvelt meg”.

http://www.echopecs.hu


b A Kiíró a pályázati kiírást e-mailben megküldi számos országos és helyi 
médiumnak.

c A Kiíró a pályázati kiírást e-mailben megküldi az alábbi szervezeteknek:
Pécs MJ. Város Polgármesteri Hivatal 
Baranya Megyei Önkormányzat 
Pécs20io Nonprofit Kft.
Hungarofest Nonprofit Kft.
Magyar Turizmus Zrt.
Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

d A Kiíró a pályázati kiírást írásban megküldi az alábbi szakmai 
szervezeteknek:

Dél-Dunántúli Építész Kamara 
Magyar Építész Kamara 
Budapesti Építész Kamara 
Magyar Építőművészek Szövetsége

5. A pályázatok tartalmi kérdései

A benyújtandó pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

5/1 A Pályázó megnevezését, illetve több támogató esetén a konzorcium 
tagjainak megnevezését, valamint a támogatási arányok feltüntetését. 

5/2 A Pályázó képviselőjének megnevezését, valamint postai, telefonos és 
elektronikus elérhetőségeit (esetleg fax számát).

5/3 Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó a pályázati kiírás feltételeit elfo
gadja.

5/4 Rövid indoklást arról, hogy a Pályázó az adott programelemet miért 
támogatja.

5/5 Ajánlatot a támogatandó program elem megnevezésével, és a támo
gatásra fordítandó összeg megjelölésével, mely minimálösszege nem 
lehet keyesebb a „6. Programelemek” című fejezetben az adott prog
ram elemhez rendelt, támogatási összegnél.
A támogatási összeg a programelemeknél feltüntetett összegeket 
meghaladhatja.

5/6 Nyilatkozatot arról, hogy a támogatási összeg felett a támogató az 
eredményhirdetés idejére, de legfeljebb a szerződéskötés idejére 
rendelkezik, illetve az a rendelkezésére áll.

5/7 A beadott dokumentáción a hitelességet igazoló megnevezést és 
aláírást. (Szkennelve.)

5/8 A Pályázó kultúra támogatói, támogatási tevékenysége, referenciái. 
(Rövid ismertetés.)

A Kiíró eredménytelennek minősíti azt a pályázatot, amely az általa meg
jelölt programelem meghirdetett támogatási összegét el nem érő támo
gatást kíván nyújtani. A Kiíró nem kívánja felvállalni annak pénzügyi és 
jogi nehézségeit, hogy több kisebb ajánlatot egyesítve finanszíroztassa 
a meghirdetett programelemek megvalósulását. Ilyen támogatói szándék 
esetén Kiíró javasolja a Pályázóknak, hogy alakítsanak konzorciumot, 
miként azt a kiírás lehetővé tette.

Egy Pályázó több projekt elem támogatására is benyújthat pályázatot. 
Több ajánlat esetén a Pályázó az ajánlatát benyújthatja programelemen
ként (azaz több pályázatként), avagy összevontan is, amennyiben 
egyértelműen megjelöli, hogy mely programelemeket milyen mértékben 
támogatja, valamint hogy ajánlata csak egy, avagy minden megjelölt 
program elemre akár együttesen is értendő.

6. A programelemek

A pályázatokat az alábbi programelemek támogatására lehet benyújtani:

támogatási összeg
1. Építészet és piac -  diskurzus építő rendezvény sorozat 45 millió forint
2. Rejtőzködő helyek -  könyv 12 millió forint
3. Pécsi séták -  guide (nyomtatott) 17 millió forint
4. Pécsi séták -  guide (internetes modul) 12 millió forint
5. EL (AlWAY) -  Pécsről indult építészek máshol 28 millió forint 

(A JP Múzeum Bauhaus kiállításához kapcsolódó modul)

A programelemek kifejtését az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. A pályázat benyújátásának módja, és az eljárásban 
meghirdetett határidők

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2009. október 7.

Kérdések: a Pályázók a kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban tehetnek 
fel az alábbi e-mail címen: ekfpalvazatom@gmail.com

A kérdéseket a Pályázók legkésőbb 2009. november í-én éjfélig tehetik 
fel.
A kérdéseket a Kiíró számozottan kéri benyújtani, a Pályázó egyértelmű 
azonosítása mellett (név, cím, telefon, e-mail cím feltüntetésével), és az 
értesítési e-mail cím megjelölésével, ahová a választ a Pályázó várja.

A Kiíró a beérkezett kérdéseket legkésőbb november 10-ig megválaszolja 
e-mailen. A Kiíró minden választ minden kérdezőnek megküld.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. november 20. 24.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen, az ekfpalvazatom@gmail.com 
címre megküldve.

8. A pályázatok elbírálása

A beérkező pályázatokat a Kiíró bírálja el, legkésőbb 2009. november 30- 
ig. A Kiíró szakértőket a bírálatba bevonhat.

Kiíró az elbírálás során az alábbi szempontokat mérlegeli, a felsorolás sor
rendjében:
1. A megajánlott támogatási összeg mértéke.
2. A Pályázó elkötelezettsége a támogatandó projektelem mellett, támo

gatási szándékának kifejtése.
3. A Pályázó kultúratámogatói, támogatási referenciái.

Több támogatási ajánlat esetén a Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 
a kiírás feltételeit teljesítő, ám a nem a legjobb ajánlatot tevő Pályázó 
számára a felajánlott támogatási összeg felhasználására új programelemet 
dolgozhat ki, illetve ajánlhat fel. Pályázó ezt nem köteles elfogadni, de 
elfogadás esetén újabb pályázat benyújtása nélkül, tárgyalásos úton 
Pályázó és Kiíró megegyezhetnek az új programelem (projekt) támoga
tásáról.

A Kiíró kizárja azt a pályázatot, amelynek benyújtójával szemben megál
lapítható a kizáró okok bármelyike.

A Kiíró érvénytelennek minősítheti azt a pályázatot, amely a megjelölt 
programelemre a kiírásban meghatározott támogatási összegnél kisebb 
támogatást ajánl meg.

A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely az egyéb tartalmi 
követelményeknek nem tesz eleget. Különösen indokolt esetben Kiíró 
a hiányos pályázatot benyújtó pályázót hiánypótlásra kérheti fel.

A Kiíró képviseletében az adott programelem megvalósítását végző -  
a fentebb leírt -  gazdasági szervezet a győztes Pályázókkal támogatási 
szerződést kíván kötni, 2009. december 30-ig.

9. Az eredmény kihirdetése

Az eredményről szóló értesítést Kiíró minden pályázatot benyújtó 
Pályázónak megküldi e-mailben, a Pályázó pályázatában megadott e-mail 
címre, illetve annak hiányában a beérkező pályázat feladójának.

Kiíró megküldi továbbá a pályázat eredményét azon médiumoknak, kiknek 
a pályázati kiírást is megküldte.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eredményt sajtótájékoztatón is 
bejelentheti.

10. A finanszírozás kérdései

A támogatás folyósítása előfinanszírozási modell szerint történik, mely 
folyamatosan fedezi a projektelemek készítésének költségeit. A finan
szírozás ütemezése a támogatási szerződésben kerül rögzítésre.

Kiíró a támogatás fejében a megkötendő támogatási szerződésben 
rögzítettek szerint a projekt megvalósítása során a Támogató számára 
megjelenési felületet biztosít, mely meghatározása és rögzítése szintén az 
adott programelemre vonatkozó szerződésben valósul meg.

Kelt Pécsett, 2009. október 5-én

A Kiíró
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Programelemek
Támogatói pályázati kiírás 1. számú 
melléklete

Az alábbi mellékletben ismertetem a programele
mek szinopszisait. A programelemek zömét oly 
módon kívánom megvalósítani, hogy részben 
nyitottá teszem magát a tervezési folyamatot, s 
ezzel megteremtem a lehetőségét annak, hogy az 
ütemezhető munkavégzés keretein belül újabb 
és újabb partnerek, szakemberek léphessenek be 
a folyamatba. Ezzel maga a munkafolyamat is kö
zösségépítővé válhat. Létre kívánom hozni, illet
ve stimulálni szándékozom azokat a fórumokat, 
kommunikációs csatornákat, amelyeken keresz
tül a fenti célkitűzések megvalósulhatnak.

Patartics Zorán

A P R O G R A M E L E M E K

1. Építészet és piac -  diskurzus építő 
rendezvénysorozat

A támogatás mértéke: 45 millió forint

A projekt jellege: diskurzusépítö, közösségfej
lesztő rendezvénysorozat és médiatevékenység. 
A projekt megvalósítása: folyamatosan a szerző
déskötéstől a projekt lezárásáig.
A projekt lezárásának tervezett ideje: 2010. októ
ber.
A projekt expozíciós időszaka: 2010. augusztus 
végétől 2010. október első feléig.

A projekt célja az értékközpontú diskurzusépítés 
és szemléletfejlesztés. Ennek érdekében a minő
séget állítja a középpontba az építészet témakö
rét boncolgatva, körbejárva. Az építészet a kultú
rának az a területe, amelyben mindenki érintett -  
befektető, ingatlantulajdonos, építtető, tervező, 
vállalkozó, turista, városlakó... Az érdekek látszó
lag eltérőek, a jövő azonban csak közös lehet.

A minőség érték. Ma a minőség felismerése 
problematikus. A minőséget fel kell ismerni, eh
hez pedig gondolkodni, beszélni kell róla. A mi
nőséghez való viszony fejleszthető, és a fejlődés 
egyénre és közösségre is visszahat. A minőség 
nem valamilyen elitista kiváltság. Éppen ellenke
zőleg, az általános minőség emelése a közösségi 
cél. A párbeszéd számára azonban a megfelelő te
ret, a megfelelő légkört meg kell teremteni. Csak
hogy erre a mai magyar értékszemlélet önerejéből 
nem képes. Ez a projekt ezen kíván változtatni.

A cél, hogy a minőségről való beszéd min
denki számára érdekes és természetes, a véle
ményalkotás pedig vonzó legyen. A szereplők ta
lálják meg egymással a hangot -  laikus a laikus
sal és a szakemberrel is, de épp így a szakember 
a szakemberrel és a laikussal is. Bizonyos érte
lemben lehetőséget kívánok biztosítani arra, 
hogy az építés folyamatának szereplői kísérletet 
tegyenek egymás megszólítására. Az írországi 
Cork 2005-ös EKF évének egyébiránt a hasonló 
indíttatású programja volt mind közül az egyik 
legsikeresebb.

A projektben a minél szélesebb körű párbe
szédet a célcsoportokra szabott, tematizált hívó
szavak, fórumok, gerjesztett párbeszédek, kom
munikációs terek stimulálják. A kommunikáció 
több síkú.
Megvalósításához az alábbi rendezvényeket ter
vezem:
— közösségi és nyilvános terekben lebonyolí

tott művészeti akciók
— köztéren megvalósított, építészeti témájú ki

állítás, a minőség kérdésére fókuszálva

— 5 alkalomból álló előadás-sorozat, heti rend
szerességgel, és azonos helyen

— ezekhez részben csatolt vitafórumok, pódi
umbeszélgetések

— szakmai workshopok
— internetes felületek.

Az előadás-sorozatban olyan neves, nemzetközi 
mércével mérhető szakemberek működnek köz
re, akikre a média is felfigyelhet. A húzónevek és 
az előadássorozat felépítése országos jelentősé
gűvé teszi a rendezvénysorozatot, és országos fi
gyelmet irányít a városra és a témára is. Szándé
kom egy olyan rendezvény megvalósítása, amely 
nem helyi, hanem országos jelentőségű, mégis a 
helyhez köthető, ezúttal Pécshez.

A projekt hatásaképpen az építészet a jelen
leginél nagyobb intenzitással, és magasabb mi
nőségben válhat közbeszéd tárgyává, távlatok
ban pedig a minőség jól felfogott egyéni és köz
érdekké. Járulékos hatásként pozitív irányban 
mozdulhat el a helyi közösség kommunikációs és 
vitakészsége is, valamint abban felerősödhetnek 
a minőségi szempontok, és végül mindezek ho- 
zadékaként erősödhet a minőség alapú érték
szemlélet, valamint a szakma és közönségének 
párbeszéde -  aminek hosszú távon a minőségre 
ható további következményei lehetnek.

2. Rejtőzködő helyek -  könyv

A támogatás mértéke: 12 millió forint

A projekt jellege: könyv.
Határidő: 2010. augusztus

Ezek a helyek lényegében nem rejtőzködnek. Na
ponta megyünk el mellettük -  nem vesszük ész
re őket és a lehetőséget.

A könyv a város egy rejtett, elfekvő és kiak
názatlan rétegét tárja az érdeklődő elé, múltjá
val, jelenével, értékeivel, és a benne rejlő lehető
ségekkel. A cél az, hogy felhívja a figyelmet a vá
rostestben rejtőzködő helyekre és azok fejleszté
si lehetőségeire, melyek sokkal kevésbé hangza
tosak ugyan a ma szokásos ingatlanfejlesztési 
beruházásoknál, mégis a városi közösségre gya
korolt hatásuk jelentősebb lehetne.

A könyv rendhagyó módon kísérletet tesz a 
szakmai, fejlesztői és laikus városlakói szempon
tok ötvözésére, egyszersmind felmutatva azt, 
hogy a stratégiai tervezés másképpen nem is 
képzelhető el. Rávilágít arra, hogy a város tuda
tos tervezéssel alakítható, és a tervezés nem épí
tészeti tervezést jelent csupán. A közösségi élet
terek, a helyek létrehozása -  és néha felfedezé
se -  nem nélkülözheti a folyamatok megértését, 
és a megértésen alapuló tervezését.

A könyv ugyanakkor egy kísérlet kíván lenni 
arra, hogy a helyi közösségekben elültethetők-e 
olyan víziók, melyek maguk a közösséget alakít
hatják.

Végül pedig egy gondolkodásmód elindítása, 
meghonosítása is cél, egy minta felmutatása, 
amely az eredményétől függetlenül más fóku
szokra is irányíthat cselekvőképes potenciálokat. 
A könyv bemutatóját kerekasztal-beszélgetés ke
retében a folyamatokat részben, vagy egészben 
ismerő szakemberek vitája kíséri.

3. Pécsi séták -  guide (nyomtatott)

A támogatás mértéke: 17 millió forint

A projekt jellege: könyv, mellékletekkel. 
Határidő: 2010. július.
A városban való idegenvezetés EKF színvonalon 
való támogatása jelenleg nem kielégítő. Az infor
mációk hozzáférhetősége nem mindenben szol

gálja az érkezők igényeit, és kevéssé járul hozzá 
a város idegenforgalmi piacképességéhez. 
Ugyanakkor evidencia, hogy egy ilyen kiadvány 
nem csak az EKF okán, vagy annak idejére elen
gedhetetlen, de azt követően is.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a 
tényt, hogy Pécs közegként jelentősebb az őt al
kotó egyes elemeknél, de a nagy idegenforgalmi, 
turisztikai célpontokkal nem versenyezhet. Ezért a 
tervezett kiadvány nem elsősorban az épületek 
ismertetésére szorítkozik, hanem a város megízle
lésére és befogadására alkalmas sétákat kínál. A 
séták tematikus felépítése, azok szerkezete kínál
ja a lehetőséget arra, hogy érdeklődéstől, képes
ségektől, motivációktól függően a látogató meg
ismerjen egy számára vonzó szeletet a városból.

Mindemellett a guide többrétegűsége lehető
séget ad arra, hogy a tudományos igényességgel 
és az élménycentrikusan közelítő érdeklődő is 
megtalálja mind a kiadványban, mind a városban 
a számára fontos információkat és helyeket.

A guide modulokból is összeépíthető, akár 
elválasztható módon, cserélhető, vagy külön is 
hordozható tematikus elemekből. (Pl. egy sétára 
a használó csak egy kivonatot, emlékeztetőt visz 
magával...)

Miközben a városok az idegenforgalom inf
rastruktúráján munkálkodnak, gyakran megfeled
kezünk arról, hogy a városlakók sem ismerik vá
rosuk nevezetességeit, vagy akár történelmét, és 
az oktatásban ez ugyancsak neuralgikus terület. 
Nem Pécsett íródtak a történelem nagy fejezetei, 
és mint ilyen, a város történelmével a városlakók 
viszonyát a nehéz befogadás, a közöny jellemzi. 
Szükségszerű ezért a város történelmét befogad- 
hatóbban közvetíteni, és ebben a turisták és a 
városlakók megszólítása hasonló természetű.

A guide ezért arra is kísérletet szeretne ten
ni, hogy lehet-e egyszerre útikönyv és kvázi vá
rosi, városismereti kézikönyv is. A kiadvány ma
gyar, angol és német változatban készül.

A guide-ot hiánypótló kiadványnak szánjuk, 
amely figyelembe veszi a világban már létező 
guide-ok tapasztalatait, de emellett kifejezetten 
a hazai, illetve pécsi adottságokra épít.

4. Pécsi séták -  guide (internetes modul)

A támogatás mértéke: 12 millió forint

A projekt jellege: internetes oldal, a könyvválto
zat mutációjaként 
Határidő: 2010. július.

A 3. számú programelemmel tartalmában és a 
céljaiban jórészt azonos portál azt a többlet 
funkciót tölti be, hogy a guide a városba utazást 
megelőzően is elérhető legyen, és ezzel támo
gassa az utazás megtervezését. A lap a városi 
program megtervezését sajátos, korszerű eszkö
zökkel segíti. Mindezzel a honlap pozitív idegen- 
forgalmi marketingtevékenységet fejt ki. Nem el
hanyagolható erény, hogy az internetes megjele
nés lényegesen hatékonyabban terjeszthető, a 
várossal kapcsolatos netes hivatkozásokban 
könnyebben alkalmazható.

Emellett a weboldal segítené a városlakók 
számára az ismeretek terjesztését, mivel az uta
zótól eltérően a könyv formátum megvásárlása a 
városlakóktól kevésbé várható el. Lényeges 
ezért, hogy a tartalmakat akár ingyenesen is hoz
záférhetővé tegyük. Mindez vélhetően nem kon
kurenciája, hanem kiegészítője, illetve megerősí
tése lehet a nyomtatott formátumnak, mert a két 
eszköz alkalmazása eltérő. Egyes tartalmi elemek 
korlátozásával a nyomtatott formátum kereslete 
az internetes változattal akár serkenthető is.

Az internetes forma ugyanakkor lehetővé te
szi azt is, hogy az utazók egyes turisztikai hely
színeken, de akár szállásokon és az internet bön-
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gészésére alkalmas mobiltelefonjaikon is hozzá
férjenek az információkhoz. Ezt a honlap bizo
nyos tartalmak egyszerű nyomtathatóságával is 
támogatja.

A jelen programelem csak a 3. programelem 
megvalósulása esetén készül el, illetve amennyi
ben a könyv támogatás hiányában nem készül el, 
úgy a jelen elem költsége 18 millió forintra nö
vekszik.

5. EL (AIWAY) -  Pécsről indult építé
szek máshol (A JP Múzeum Bauhaus-kiál- 
lításához kapcsolódó modul)

A támogatás mértéke: 28 millió forint

A projekt jellege:
építészeti kiállítás és nyilvános fórumok, dis
kurzusépítő, közösségfejlesztő elemekkel.

A projekt megvalósítása:
együttműködésben a Janus Pannonius Múze
ummal;
folyamatosan a szerződéskötéstől a Bau- 
haus-kiállítás végéig.

A projekt expozíciós időszaka:
2010. augusztus-október, a Bauhaus-kiállí- 
tással azonos időben.

A projekt felépítése:
A 2010-es programév kapcsán két nagy építésze
ti program igénye merült fel -  1. Bauhaus-kiállí- 
tás és 2. Kortárs építészeti kiállítás.
Meglátásom szerint a két program megfelelő (!) 
tematika alapján való egyesítése, kontextusba 
helyezése a két programon túlmutató eredmé
nyekkel járhat...

1. Bauhaus-kiállítás
A 2008-as esztendő szakmailag rendkívüli jelen
tőségű kulturális rendezvénye volt a Moholy 
Nagy-kiállítás, mely a város lelki és szellemi álla
pota miatt nem érhetett el a szélesebb közön
séghez. Miközben Moholy Nagy neve a világban 
védjegy, a lokális közegben nincsenek meg a be
fogadás feltételei. Az EKF felkészülési időszaká
ban nem kezdődött meg az a szemléletfejlesztő 
munka, ami alkalmassá tenné a közönségoldatt a 
nagyobb erőfeszítéssel való befogadásra, fgy en
nek természetesen eredménye sem lehet. Miköz
ben a nyugati világ a modern építészeti és mű
vészeti hagyományokat nagy becsben tartja, és 
ekképpen is kezeli, ma Magyarországon ez a kor
szak a köztudatban alulértékelt -  és mint ilyen, 
kulturális értelemben nem tekinthető hívószó
nak. A Bauhaus-kiállítás e tekintetben hasonló 
problémákat vet fel. A szervező Janus Pannonius 
Múzeum ezt felismerve a kiállítást egyéb elemek
kel egészíti ki.

Egy másik megközelítésből az is elmondható, 
hogy a nagy népszerű sztárok (Carreras, Domin- 
go) rövid idejű megjelenése, fellépése -  noha 
ezen programok fontos szerepet tölthetnek be az 
EKF programsorban -  a közösség szempontjából 
csekély hozadékkal járnak. Az ilyen események a 
rövid idejű élményre irányulnak, és jó esetben is 
csak néhány ezer embert érnek el, így a helyi kö
zegre hatásuk lényegében alig van.

Magától adódik a kérdés:
Miképpen lehetne a tartalmas, magas színvonalú, 
ám kevésbé népszerű rendezvényekre nagyobb fi
gyelmet irányítani, és hogyan lehetne az azok által 
megjelenített kérdéseket a szélesebb közösségek 
számára elsajátíthatóvá tenni?
(a válasz alább)

2. Kortárs építészeti kiállítás (rendezvény)
Bár a helyi építésztársadalom igényli egy sereg
szemleszerű építészeti kiállítás és rendezvényso
rozat megrendezését, a műfajjal szemben is szól

nak komoly érvek. Ilyen kiállítás legutóbb tíz esz
tendeje volt Pécsett. Ez az időszak jelentősnek 
tekinthető, az építészet műfajában mégsem ko
moly távlat. Ugyan az elmúlt tíz év lényeges át
rendeződéseket hozott egyes építészeti paradig
mák, trendek, vagy akár a közízlés terén is, egy 
magyar középváros (magyar mércével nagyváros) 
léptékében a hozzá köthető nívós (!) teljesítmé
nyek mennyisége nem olyan jelentős, ami egy 
seregszemle megrendezését igazán indokolná.

Maga a seregszemleszerű kiállítás is felvet 
problémákat. Azt például, hogy egy szakmai lel
tár -  még ha kiállításként jön is létre -  tekinthe
tő-e EKF rangú szakmai eseménynek. Tud-e egy 
ilyen rendezvénynek olyan üzenete lenni, ami 
EKF szempontból érdekes lehet?

Ennél is lényegesebb talán, hogy mint prog
ram, egy ilyen kiállítás ténylegesen milyen érdek
lődésre tarthat számot. Valószínű, hogy a helyi 
szakmai közeg igénye lényegesen nagyobb a kö
zönség érdeklődésénél. Az is prognosztizálható, 
hogy egy ilyen kiállítás alapvetően helyi érdeklő
désre tarthat csak számot, országosra csak ele
nyésző mértékben. Egy ilyen rendezvény tehát 
inkább csak az EKF ürügyén, jobb esetben okán, 
de semmiképpen sem az EKF célok szakmai meg
valósításaként jöhet létre.

Mindazonáltal természetesen van értelme és 
létjogosultsága egy szakmai seregszemleszerű ki
állításnak, de itt is érdemes feltenni a kérdést:

Milyen tematikával lehetne olyan pécsi, vagy 
Pécshez valamiképpen köthető építészeti kiállí
tást rendezni, amely legalább országos érdeklő
désre tarthat számot, és helyben is, országosan is 
nagyobb hatást fejthet ki?

A válasz

Egy közérdeklődésre számot tartó, mindannyiun
kat érintő kérdést, vagy üzenetet kell a rendez
vények fölé emelni, a rendezvényeket keretbe 
kell foglalni, beágyazni. Jó kérdést kell feltenni, 
üzenetet közvetíteni, a rendezvények segítségé
vel kifejteni. És aztán mindezt diskurzusok, viták 
témájává kell tenni.

Mind a Bauhaus, mind a kortárs építészet 
kérdését olyan összefüggésekben kell bemutatni, 
mely nagyobb figyelmet generál -  azaz nem a 
konkrét kiállítás generálja a figyelmet, hanem az 
a viszonyrendszer, amelyben a kiállítás bemuta
tásra kerül. A közönséget a rendezvényhez az 
összefüggések keltette kíváncsiság vezeti el. A fi
gyelem tovább fokozható azzal, ha a két témát -  
a Bauhaust és kortárs építészetet -  összekap
csoljuk; ha az összefüggés, a kíváncsiság tárgya 
mindkettőhöz elvezet.

A nagyobb figyelmet, érdeklődést a szemé
lyes érintettséggel, a közösségi szempontok be
mutatásával és felerősítésével lehet elérni.

A konkrét javaslat

Javaslatom lényege, hogy a Bauhaus-kiállítás és 
a kortárs építészeti kiállítás, rendezvény egy 
egyesítő cím alatt valósulna meg, és az e címhez 
igazodó kortárs építészeti rendezvény egészítené 
ki a Bauhaus-kiállítást.

A cím: EL (AIWAY)

A vezértéma:
Pécsről elment, elköltözött építészek... Ez történt 
a Bauhausban híressé váló építészekkel is 80 
éve, és létezik a jelenség ma is. A Bauhaus és a 
kortárs fogalmak ilyen értelemben idősíkok, vagy 
expozíciós idők. Vannak tehát nagy elődök, és 
ma is mennek el tehetséges építészek. Tehetsé
gük máshol hasznosul. A kortárs építészeti kiállí
tás ennek megfelelően olyan Pécsről elköltözött, 
ma alkotó építészeket mutat be, akik országos, 
vagy nemzetközi mércével mérhetők, de munká
juk, munkásságuk nem Pécsett hasznosul.

Csak néhány név, a teljesség igénye nélkül:
— Pálffy György -  Tokió
— Stúdió Pali Fekete architects -  Los Angeles
— Tima Zoltán -  Budapest (az egyik legnagyobb 

magyar tervezőiroda egyik vezető építésze)
— Schreck Ákos és Rabb Donát -  Budapest (a 

kormányzati negyed tervezőcsapatának tag
jai)

— Tarr Ivett -  Budapest
— Dévényi Márton -  Budapest
— Mohácsi Sándor, tájépítész -  Budapest (az 

EKF köztérprojektek közül a Tettye és a Széche
nyi tér egyik vezető tervezője)

A kortárs blokk célja ezzel részben az, hogy meg
ismertesse a pécsiekkel ezeket az építészeket, 
párbeszédet kezdeményezzen ezen építészek és 
a pécsiek között, másrészt pedig az, hogy tuda
tosítsuk a minőség alapú, elvándorló jellegű ki
választódás tényét és jelentőségét. Mindehhez 
először is fel kell ismerni a folyamatot, szembe
sülni kell, és fel kell tennünk kérdéseket. Beszél
ni kell róla, a megoldás csak így lelhető meg, a 
probléma csak így kezelhető. Egy Európai Kultu
rális Fővárostól elvárható, hogy vizsgálja a jövő 
minőséget alakító kérdéseit, és stratégiát alkos
son.

A kortárs modul eszközei

1. Az építészeket bemutató kiállítás, előadások
2. Pódiumbeszélgetések egy-egy kiállító épí

tésszel
3. Beszélgetések elvándorolt és „röghöz kötött” 

építészekkel -  akár pécsiekkel, de akár más 
városokból (pl. Czigány Tamás -  Győr,
U. Nagy Gábor -  Őrség, Klenk Csaba -  Paks)

4. Kiállítási katalógus
5. A programsor befejeztével tanulmány /  publi

cisztika készítése és megküldése médiumok
nak és Pécs Város Polgármesteri Flivatalának 
felhasználásra, a város közép és hosszú távú 
kulturális stratégiájához.

Várható eredmények

A kérdés olyan húsba vágó, hogy az lényegesen 
nagyobb érdeklődést és figyelmet irányíthat a ki
állításokra és csatolt rendezvényeikre. Ezért min
denekelőtt az eredmény a Bauhaus kiállítás mar
ketingje, valamint a köztudatban való elhelyezés 
felerősítése. Ugyanakkor az EL ráirányítja a fi
gyelmet arra, hogy a városból elvándorló tehet
ségek kérdésére, pontosabban itt tartásukra, és 
hasznosításukra nincs hatékony városi stratégia, 
s hogy ez olyan a város jövőjét meghatározó 
probléma, amely mind a civil és üzleti szférában, 
mind pedig a politikában is nagyobb súlyt kelle
ne kapjon. Természetesen mindez nem csupán 
az építészet területén igaz, de minden más szak
mai területen is, és e felismerés ugyancsak a 
programelem egyik hozadéka lehet.

Együttműködés

A programelem előzetesen és részben egyezte
tésre került a Janus Pannonius Múzeummal, pon
tosabban a Bauhaus-kiállítás szervezőivel, és a 
programelem megvalósulása érdekében az 
együttműködési szándék megvan. Természetesen 
a programelem leírt megvalósításához ez az 
együttműködés elengedhetetlen. Ugyanakkor az 
EL kiállítás és rendezvény önmagában is megva
lósítható, de ez esetben valamelyest kisebb ha
tás remélhető.

Eredményes támogatói ajánlat esetén a szer
ződés megkötése előtt a partneri megállapodá
sokat írásban célszerű rögzíteni, és tisztázandó a 
rendezvények helyszíne is, amely az építési beru
házások csúszása miatt jelenleg sajnos kérdése
ket vet fel. ■
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Építészeti helyzetkép, Pécs 2010
A 2010-es EKF év elérkeztével a város kulturális életében egy korszak lezárul. Az Echo 1998. évi első számában a kritikai diskurzus felütéseként szub
jektív képet adtunk néhány művészeti-szakmai terület akkori állapotáról. Most újra indokoltnak tűnik, hogy jelenünk értelmezését célul tűzzük 
magunk elé.

Az első Echo számban megjelent „Pécsiségünk építészeti jelene -  építészeti jelenünk pécsisége” című cikk jó ideig okként vagy ürügyként szol
gált a Pécs építészetéről -  és kissé fellengzősen a pécsinek mondott építészetről -  való megnyilatkozásoknak. Nem építészekről és házaikról szólt 
elsősorban, hanem jelenségekről és összefüggésekről. Az EKF okán érdekessé váló értelmezési kísérlet most is fontosabb dolgokra kell, hogy 
összpontosítson: az építészet sorskérdéseire, a belső és környezetéhez való viszonylataira.

írásomban törekszem a feltárásra, és a szempontok szembeállítására, a negatív és pozitív tartalmak együttes láttatására. Nincsenek azonban illúz
ióim, a cikk olvasata nem olyan lesz, mint amilyennek szánom. Az érintettek ma sem szeretik elemezni saját magukat. Tizenkét év alatt ez nem sokat 
változott...

A pécsiség kitörése és elveszejtése
Az Echo első számának hivatkozott írása azzal 
a kérdéssel foglalkozott elsősorban, hogy 
létezik-e a „pécsi építészet”. Létezik-e a sok
szor emlegetett pécsiség egyáltalán, és ha igen, 
mi lehet az? Mi a látszat, és mi a valóság? 
Tartalomról van szó, vagy marketingről? Az 
efféle elemzés, kritikai, önreflexiós törekvés 
a szakmát felkészületlenül érte. Az önismereti 
kérdésekkel való szembesülés kínos. Egyesek 
hevesen, szinte előtörve reagáltak. Noha a 
cikkben nem szólíttattak meg, a pécsiséggel 
való görcsös önazonossági megnyilvánulásaik 
újabb szintre emelték a kérdést. Jellemzésük így 
nem az ominózus cikkben íródott meg, hanem 
ők állították azt ki magukról. Akikkel pedig a 
pécsiség nagyon is emberi, ám megvitatni való 
kérdései a leginkább összefüggésbe hozhatók 
voltak (addig), azok többnyire méltósággal 
reagáltak. A kérdést tovább akarták beszélni, 
meg kívánták jeleníteni személyes álláspont
jukat, a viszonyulásukat nem a cikkhez, vagy 
annak szerzőjéhez, hanem a problémához 
keresték.

Kezdetben sokan érintették a felvetett 
kérdést. Ez mára elcsitult, a pécsiség kérdése 
korábbi túlértékeltsége helyett a súlyának 
megfelelő helyre került. Ez az örömteli ered
mény. Az üröm az örömben, hogy a kérdést 
nem kitárgyaltuk, hanem elsorvasztottuk.

Átrendeződés
Az építészet lassú műfaj. A mindössze tizenkét 
esztendő mégis komoly változásokat hozott. Az 
organikus' építészetnek, és a „rokon” irányza
toknak leáldozott. Bár vannak művelői, mára ez 
a felfogás elszigetelődött, a házakhoz társított 
ideológiák kora lejárt. A dominancia helyébe 
egy egészséges kiegyenlítődés lépett. A város-

* Nem szeretnék most belebonyolódni abba, hogy ma már 
ez az irányzat másképpen hívja magát, s hogyan alakítot
ták át viszonyukat ezzel az elnevezéssel, mert a monda
nivalóm szempontjából ez lényegtelen, s a túlzott pon
tosítással feleslegesen fárasztanám a laikus olvasót.
Az organikus építészet köréből a városban ma is aktív 
alkotók közül a laikusok számára elsősorban Dévényi 
Sándor és Kistelegdi István nevét kell felemlítenem. 
Bizonyos értelemben azonban az organikus építészetbe 
be nem sorolható, ám annak térhódításából profitáló, 
ugyancsak erősen formált építészeti megnyilvánulásokat 
nevezem most felületesen „rokon” irányzatoknak. Ez 
utóbbiak között érdemes felemlíteni Borza Endre, Masszi 
Pál, vagy Viczencz Ottó nevét.

bán is megerősödtek a letisztultabb, az orszá
gos és európai trendekhez jobban igazodó 
építészeti törekvések. Ezzel együtt megjelentek 
korábban nem volt minőségek, de mindenek 
előtt a minőség többféle értelmezése. A provin- 
cionalizmusból való kiemelkedés terén ez 
komoly lépésként értékelhető, és az eltelt 
időszak tán legnagyobb eredménye. Még akkor 
is, ha a tömegépítészetben a pozitív hatások 
csak mérsékelten jelentkeznek. Az átlag szín
vonal összességében keveset emelkedett.
A józanság megerősödését kioltják a másik 
oldalon jelentkező szélsőségek, és a nívótlan 
massza felszívódásában nem reménykedhetünk. 
A figyelemre méltó építészeti tett arányaiban 
ma is kevés, s mivel az építészettel szemben 
támasztott elvárások egyre komplexebbek, 
a minőség felismerése egyre bonyolultabb.

A kiegyenlítődés pozitív hozadéka, hogy 
megerősödtek olyan alkotók, mint Petényi 
Margit, vagy Gettó Tamás. Megerősödtek, és 
magasabb szintre léptek Koller József, Karlovecz 
Zoltán, Köves András, Rádóczy (f) László.
A fiatal nemzedékből is elvitathatatlanul jelen 
vannak néhányan, mint amilyenek Orlovits 
Balázs, Lukáts István, ifj. Csatai László. A leg
fiatalabbak közül pedig Sztranyák Gergely tűnik 
ki európai kontextusú produkcióival, amik 
ugyan nem házak még, hanem tervek és 
művészeti akciók, de felrázó erejűek az 
építészek számára, akik építész létüket még 
mindig csak házakban képesek értelmezni.
A megerősödőkről egyébként fontos elmondani, 
hogy építészetük együtt fejlődik a korral, tehát 
nem csupán egy korábbi kisebbségi, de válto
zatlan irányzat megkésett sikeréről van szó, 
hanem arról, hogy ezek az alkotók a kor auten
tikus figurái.

A hiányos felsorolásból sem maradhat ki 
a Pécsi Tudományegyetem építész szakának 
említése. A szervezet keretein belül a városban 
piaci versenytárs nélküli építész koncentráció 
fejlődött ki. Ez a tény önmagában értéknek 
tekinthető még akkor is, ha egyébként a szak
mán belüli erőviszonyokat felborította. Ebben 
a közösségben -  az oktatás természetéből is 
következően -  megteremtődött Pécsett is az 
a fajta építészeti megjelenés- és viselkedésmód, 
amely ma a világban magát jól eladni, a világot 
pedig itt részben megjeleníteni képes. Vele 
együtt megjelentek a nagy morális kérdések is.

Mindent összevetve az egyetemen belüli 
építészcsoport jelentős, ugyanakkor nagyon

A Temporary City épületprotézis akciója. Gondolkodásra 
késztet. És ez jó. (Építész: Sztranyák Gergely)
(Fotó: Horváth Gábor)

problematikus jelenség. A meghatározó helyi 
építészek és az egyetem között komoly 
frontvonalak alakultak ki. Közben az egyetemi 
körből -  bár általában az egyetemről leváltan -  
fiatal építészek kiegyensúlyozottan teljesítenek 
rangos tervpályázatokon, és vétetik észre 
magukat.

Az utóbbi években egyre több budapesti 
építész tervez a városban épületeket. Ez áldás 
és csapás egyszerre. Áldás, mert általuk kézzel 
foghatóvá vált a helyinél magasabb mérce. 
Ennek is köszönhetően egyes vállalkozók kife
jezetten Budapesten keresnek építészt, mert 
a minőség garanciáját ebben látják. Csapás ez, 
mert a vélekedés néha alaptalan. A helyi 
építészektől elveszik ezzel a munka és a fejlő
dés, sőt a bizonyítás lehetőségét is. A kvalitá
sos helyi építész ugyanis éppen azzal nem 
kerülhet így kapcsolatba, akinek pedig végre 
minőséget tervezhetne. A folyamat hatásaként 
hosszú távon helyben fel is számolódhat a 
képesség, és a minőség importcikk lehet -  ami 
drága és körülményesen beszerezhető. Ez tehát 
nem csak az építészeket érinti, de a megren
delői közeget, a közösséget is -  kiszolgáltatottá 
teheti önnön magát.

Miközben kvalitásos építészek gyakran mel- 
lőzöttek saját városukban, maguk is az ország 
távoli pontjaira terveznek házakat, s ezeket 
a szakma országosan is számon tartja, de saját 
környezetük nem is ismeri. A mobilitás csak 
részben valóságos. A magyarázat a kapcsolat- 
rendszerek felértékelődése mellett az, hogy 
munkát elnyerni országos tervpályázatokon is
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lehet. Mindez jótékonyan hat a minőségre 
országosan, ugyanakkor egy életidegen hozadé- 
ka is van: a helyi kvalitások a saját életterük 
pozitív alakításából kiszorulnak. A meghatá
rozók így a helyben lévő jelentéktelen, ám 
sokat építő, vagy befolyásos építészek lesznek, 
és ez a közösséget a provincialitásban tarthatja. 
A túl nagy távolság pedig felesleges költ
ségeket okoz megrendelői és tervezői oldalon 
egyaránt. A mobilitás és a nyitott piac tehát 
pozitív és negatív következményekkel is jár.

Megítélés -  lényeg és felszín
A legérdekesebb jelenség a város építészetének 
és építészeinek megítéléseiben talán az, hogy 
mit, vagy kit kik tartanak számon, és az mivel 
jár. Az országos szakmai elismertség, a média 
jelenlét, a díjak, a helyi ismertség, vagy a 
foglalkoztatottság csak kevés építésznél esnek 
egybe.

A tizenkét év alatt árnyaltabb lett a kép 
azon a téren, hogy a szakmában kiket 
említenek fel elsők között Pécs kapcsán. Egyes 
szakmai körök nemcsak a folyóiratokból és a 
pályázati eredményekből tájékozódnak, hanem 
az egyébként szétzilált szakmai közélet 
hiányában az építész oktatás legnívósabb 
budapesti platformjain érintkeznek. Az itt 
szerzett benyomások meghatározók. Ebben 
a körben a listavezetők között van feltétlenül 
Pelényi Margit és Gettó Tamás. Természetesen 
amikor itt szakmát említek, az általam ismert és 
becsült körökre gondolok. Tudni lehet, hogy 
más értékek alapján szerveződő körök máskép
pen látják ezt. Dévényi Sándor például egy 
másik körben ma is pécsi védjegy.

A szomorú, hogy az országos szakmai 
körökben való elismerés Pécs városában súlyta
lan. Ezek az építészek csak egy szűk, a szakmai 
kérdésekben jól tájékozott kör számára jelen
tenek minőséget, nem népszerűek a városi és 
megyei hivatalokban. Mondjuk ki: a város mél
tatlanul mellőzi őket, s bár bizonyítani nem 
tudnám, közbeszéd tárgya, hogy az ilyen 
típusú, a lényeget feltárni akaró építészeket 
a hivatalos adminisztráció lehetőleg kerüli. 
Nyugodtan leszögezhetjük, hogy míg a város 
pozitív megítélését ezek az építészek emelik, 
és ebből a város profitál, addig ugyanez a 
város egészen más habitusú és kaliberű 
építészeket lát el megbízásokkal.

A pécsi építészeti kép alakításában ugyan
csak a legmeghatározóbbak között kell említeni 
Koller Józsefet és Karlovecz Zoltánt. Koller 
munkái az egész országból ismertek, Karlovecz 
viszont kifejezetten a pécsi térhez köthető. Az 
ő jelenlétük és jelentőségük főként a házaikban 
van. A mértékadó építészkörökben beszélnek 
róluk, de ők maguk ezekben a körökben ritkán 
vannak jelen -  nem alakítják azt, miként Gettó 
vagy Pelényi. Ez természetesen semmit sem 
von le értékeikből, csak fontos látni. Megbízá
saikat egyébként többnyire ők sem a várostól 
kapják, sokkal inkább a kapcsolatrendszerük 
biztosít számukra munka-ellátottságot.

Nem ritka, hogy az említésre sem méltó, 
vagy akár a „ciki”-be sorolható építészeti tel
jesítmények elismertsége és népszerűsége hely
ben töretlen. Különösen így van ez, ha az 
elkövető építészek problémamentesen és 
alázatosan megfelelnek megbízóiknak, úgymond 
jól együttműködők. Ezek a pozitív minőségek 
egyes esetekben valójában nagyon is negatívak. 
Annyit jelentenek, hogy nem állnak útjába sem
milyen vállalhatatlan döntésnek, nem helyeznek 
elveket és értékeket fölébe építtetői, vagy 
„pénzköltői” érdekeknek. A negatív tartalom

pozitív beállítása a marketing, vagy a cinikus 
retorika része. Persze az is szerepet játszik mind
ebben, hogy az építészeti közízlés szintje még 
mindig nagyon alacsony, s hogy az építészeti 
megoldások mögött húzódó társadalmi és kul
turális értékekhez a tömegeknek vajmi kevés 
affinitásuk van. Az ócskaság, a szemfényvesztés 
tehát jól eladható, különösen ha hangzatos, 
netán szenzációként kommunikálják. És van 
ennek egy nagyon jelentős és nagyon káros 
változata: a szenzáció-építészet.

Az a fura érzet kezd kialakulni, hogy a 
leleplezett pécsiség-retorika helyébe a házakkal 
azonosított szenzáció ígérete lép, mintegy 
a helyi építészet legújabb parazitájaként. Az 
ígéret sajátszerűsége, hogy megelőzi a ház 
megépültét. Voltaképpen előkészíti a fogad
tatást, és előre leszereli a kritikát, a szenzációs 
épületet műfajteremtőnek állítva be. Mindez ter
mészetesen nem igaz. Ezek az épületek is 
mérhetők, nem kell bedőlni a kommunikációs 
trükköknek. A sátorszerkezetű koncertterem, az 
emelkedő-süllyedő harangláb, az energiatudatos 
üvegdoboz olyan szenzációk, amelyek velejáróit 
igenis ki kell beszélni. Nem szabad hagyni, 
hogy helyben az építészetről alkotott képet 
ilyen produkciók torzítsák el, és a lényeg 
helyébe a felszín léphessen. Ezeknek a házak
nak és tervezőiknek a megítélése egyébként 
rendkívül ellentmondásos. Egyeseket a szenzá
ció lenyűgöz, de másokat bosszant, hogy 
manipulálják, míg van olyan is, aki kívülről pon
tosan átlát a trükkökön, és mintegy átnéz, vagy 
egyszerűen mulat mindezen. A mértékadó szak
mai körökben ezeket a szenzációs tetteket 
általában nem tartják számon, még az alkotóik 
magas szakmai díjai, vagy a helyi sztárságuk 
ellenére sem.

A szenzációs házakkal az is gond, hogy 
publikációjukban, távoli prezentációikon a ter
vezők megdicsőülhetnek, mivel az állítások 
onnan nem ellenőrizhetők. A csodálatos fotók 
és látványtervek, valamint az álszerény, hatás
vadász kommunikáció virtuális értékké emelik a 
helyben megtapasztalható szégyenteljes valósá
got. A szenzáció-építészet sztárságot teremt.
A sztárság pedig komoly morális probléma.

A kik kit tartanak számon kérdés alatt 
nehéz tárgyalni azokat, akik a városban a 
legtöbb házat tervezik -  jobb, rosszabb szín
vonalon. Míg volumenben a legjelentősebbek, 
az ő megítélésük kevésbé téma, noha saját 
kapcsolatrendszereikben és az építészeti közeg 
alakításában egyaránt meghatározóak.

A szakma belső viszonyai és 
a jövőkép
Az eltelt időszak a helyi építésztársadalomban 
két nagy csomópontot teremtett meg. Az egyik 
a területi építészkamara, a másik a már említett 
egyetemi képzés.

A kamara (1997) az építészek 
együttműködésének terepét teremtette meg, 
elsősorban érdekvédelmük céljából. Erre mindig 
is rácsatlakozott az építészeti minőség 
fejlesztésének szándéka. A Dél-Dunántúli 
Építész Kamara kezdettől kereste a helyét, 
szerepét a helyi értékteremtésben. Ennek mára 
gyakorlata alakult ki, a kamara a város EKF cím 
elnyerését követő időszakban kezdeményezővé 
vált, és ma is az. Nagyon komoly érdemei van
nak az EKF eseményeinek alakításában, még ha 
ez furcsán is hangzik. Tudni kell ugyanis, hogy 
ezen tevékenység nélkül akár katasztrofális for
dulatok következhettek volna be. A tevékeny
ség és értéke sajnos nem eléggé ismert, pedig 
a helyzet elemzéséből a szakma és az országos

kamara is nagyon sokat profitálhatna.
Az egyetemi építészképzés a másik centrum. 
Egy város szakmai közegében az egyetemi 
képzés jelentőségét nem lehet túlértékelni, az 
egyetem létéből fakadóan szellemi központ kell 
legyen. Sajnálatos módon azonban az ellentét 
az egyetem és a városi mértékadó építészek 
között elmélyült. Utóbbiak többnyire 
nem vállalnak már közösséget a helyi oktatás
sal. A háttérben alapvető értékrendi különb
ségek és az oktatás szerepéről, feladatáról, 
minőségéről való nagyon eltérő megítélések 
húzódnak meg. Bár a kamara és az egyetem az 
utóbbi időben keresik a közeledés lehetőségeit, 
a meghatározó építészek tartják a távolságot, 
és nem ok nélkül.

Ezek ismeretében nem lehet elmenni a 
kérdés mellett, hogy a helyi építészképzés 
milyen módon alakítja a szakma jövőjét.
A konstrukció magában hordozza a veszélyt, 
ugyanis a külsős építészek által megtagadott 
intézményben meglehetősen lecsökkent az 
iránymutató építészek köre. A tanári garnitú
rában nem biztosított a szükséges kor szerinti 
összetétel, a ranglétrán a vezető tanárok alatt 
(vagy ma már felett) azok saját gyermekei (fiai) 
állnak, majd pedig azok a fiatal építészek, akik 
a stábot teszik ki. Aki ma még hallgató, az hol
nap már oktat. A fiatal végzettek az önállóságra 
való alkalmasságuk után elszakadnak, és a 
helyükre még fiatalabbak kerülnek. így a tanári 
skálán a lyukak nem foltozódnak be, hanem 
állandóan keletkeznek.

A képzés sajátossága, hogy az így Pécsett 
végző tervező építészek jelentős része helyben 
keres megélhetést. A fiatal korosztályt tehát 
lényegében a helyi képzés termeli ki. Közben 
a magasabb színvonalú oktatást Budapesten 
kereső pécsi fiatalok ma már csak kivételes 
esetben jönnek vissza Pécsre, sőt az elvándor
lás már egy korosztállyal feljebb is megindult.
A belterjesség és a kontraszelekció reális 
veszélyként fenyeget.

Az új nemzedékek kinevelésében az irodák 
szerepe is megváltozott. Nincsenek nagy befo
gadó irodák, és a tulajdonosi szerkezetek a 
piaci sajátosságok miatt Pécsett többnyire nem 
képesek újabb autonóm építészeket kinevelni 
és meg is tartani. Fia szerencsés esetben 
néhány fiatal felkészült építésszé válhat egy 
irodában, az hamarosan önálló irodát alapít.
Ez keveseknek bejön, többeknek azonban nem. 
A néhány színvonalas irodában meglévő szelle
mi potenciál rosszul hasznosul.

Érintkezés és közélet
A kilencvenes években a szakmai közéletiség 
újraélesztéséhez néhányan komoly reményeket 
fűztünk. Ezt táplálta néhány program, 
kezdeményezés, és az építészkamarai lét 
szerveződése. A levegőben benne volt a 
várakozás és talán az igazodási kényszer is. 
Bármelyik is lehetett, az építészek megmozdul
tak egy-egy hívószóra. Ma, amikor a ren
dezvények, programok kínálata valóság, az 
aktivitás lehangolóan alacsony. Szinte több 
a kezdeményezőkészség a programok létre
hozására, mint a részvételi szándék. A közöny 
olyan mértékű, hogy egy-egy építész, vagy 
építészcsoport nyilvános megmutatkozása már- 
már kockázatos. Míg kezdetben a meghatározó 
építészek jelenlétére számítani lehetett, addig 
mára legtöbbjük szinte kiszámíthatóan távol 
marad minden közösségi aktustól -  a kamarai 
taggyűléstől a konferenciákon át a kiállításokig. 
Jó volna tudni motivációjukat. Távolmaradásuk 
üzenet, vagy csak elfoglaltak? Vagy számukra
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Karlovecz Zoltán jelenléte a lakásépítés szegmensben erős. (Bár a családi házakat 
intim szférának tekintem, és ezért ebből a szemléből hiányoznak, ez a ház határeset.) 
(Fotó: Karlovecz Zoltán)

A belváros fejlődése az Árkáddal mérhető. Sajnálatos. Pusztán építészeti minősége 
miatt nem tárgyalnánk. (Építész: ifj. Kószó József, Guczogi György)
(Fotó: Szabó Levente)

lókai té r - kötődést teremtő hely, minőségi kudarc. (Építész: Dévényi Sándor)

Szent István t é r -a  beavatkozás minősége alatta marad a hely értékeinek

Északi várfal sé tá n y-e z  park volna?

Nyugati várfal sétány, kultúrkert -  egy jó hely. A pécsiek azonnal belakták. 
Kár a lehangoló minőségért, és a kertészeti koncepciótlanságért.

Északi, külső várfal sétány 
-  a képzőművészeti 

kezdeményezésből az 
egyik legjelentősebb 

pozitív városképi 
beavatkozás lett.

A KÜLÖN NEM JELZETT FOTÓKAT A SZERZŐ KÉSZÍTETTE
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ezek a fórumok érdektelenek? Kétségtelen tény, 
hogy a rendezvények színvonala nagyon 
vegyes. Nem kevés közülük jószándékú ugyan, 
de érdektelen, míg a nagyon színvonalasak sok
szor meghaladják a helyi befogadók képességét 
vagy érdeklődését. Amúgy pedig a kritikai meg
nyilatkozások sem hagynak már nyomot, alig 
váltanak ki reakciókat. Úgy tűnik, a diskurzus 
továbbra is mumus marad.

Leképeződés
Bár a fentiekben bőséggel taglaltam a helyi 
sajátosságokat, Pécs építészeti jelenének leg
markánsabb jellemzője az lett, hogy benne ma 
már leképeződnek az országos viszonyok.
A kilencvenes években Pécs inkább az egyedi 
sajátosságai miatt volt érdekes. Ma inkább 
azért, mert itt szinte minden megtalálható, ami 
az országban. Ezt erősítheti fel az EKF, minek 
által szinte egy kortárs építészeti vizsgálati 
terep, majdhogynem tematikus park leszünk 
hamarosan.

Miként profitálhat ebből Pécs? Leginkább 
azzal profitálhatna, ha elvégezné azt az elemző 
munkát, amit a koncentráltság és az elmúlt 
évek felhalmozott tapasztalatai számára 
lehetővé tesznek.

Nagyszerűen tanulmányozható volna itt 
a szakma mozgásterét béklyókba kötő életsze
rűden, ellentmondásos, és egyre csak növekvő 
jogszabályhalmaz. Van itt most bőven példa 
arra, hogyan lehet a közbeszerzési törvény 
alapján a minőséget kiirtani, az ócskaságot 
pedig törvényesíteni. Láthatóvá tehetnénk az 
ésszerűség ellehetetlenítését, az ésszerűtlenség 
létjogosultságát. Kapcsolhatnánk ehhez a 
beruházás előkészítések hiányosságának drámai 
tanulságait, vagy a tervpályázati eljárásokban 
a felelőtlen kiírás következményeit. Vagy itt van 
a nagy tapasztalat: a zsűrik tagjai felkérésük 
okán okosabbnak hiszik magukat a pályázók
nál. Talán ezért van az, hogy ma egyetlen terv- 
pályázati műleírást sem olvasnak el, de 
hiányában a pályázót mérlegelés nélkül kizárják. 
Mivel nem olvasnak, így sokszor nem tudják 
meg azt, amit a pályázó esetleg a rajzaiban 
nem lehet képes közölni, és ezért leírta nekik. 
Mindent a saját szempontrendszereik alapján 
vizsgálnak, és így nem érthetik meg, hogy 
éppen a szempontrendszer lecserélése, 
megújítása a tét. Mert paradigmaváltó kort 
élünk, csak még kevesen érzik és értik ezt.
A rossz előkészítések és zsűrizések mérhetetlen 
károkat okoznak. Isteni csodának tekinthető, 
hogy az EKF legfontosabb épületeinek tervpá
lyázatain kitűnő építészek és kitűnő tervek 
kerültek kiválasztásra. A hangversenyterem 
zsűrizése mélypontjának például az tekinthető, 
hogy díjaztak egy olyan épületet, amely egy 
üvegdobozba zárta a gömböt, amiben egy 
cirkuszi porondos hangversenyterem kapott 
helyet, és azt kellett elhinnünk, hogy mindez 
akusztikailag megfelelő, egyébként pedig 
nagyon energiatudatos. Hát nem hittük el, 
de a zsűri úgy tűnik, igen.

Rájöhetnénk arra is, hogy az építész szerepe 
megváltozott. Ma már az építész nem minden
nek a megmondója, hanem egy a témát jól 
meghatározni képes, együttműködő szakember- 
gárda egyik fontos tagja kellene hogy legyen. 
Már rég nem az építészeti milyenség fogja 
eldönteni egy város sikerélményét. A terek 
esetében például sokkal inkább az, hogy az 
elkészült térben a városlakók viszontlátják-e 
igényeiket és véleményüket. Az építészeti 
válasz sokkal több kérdésre kell, hogy 
irányuljon, mint amit a klasszikus építészeti lét

célul maga elé kitűz. Megtanulhatnánk, hogy 
nem elég beletörődni abba, hogy azt hazudjék 
nekünk, majd a Penny Marketet és a többit 
lebontják, és park lesz ott, azért hogy a kon
certterem és a könyvtár környezete méltó 
legyen az egyébként kiváló házakhoz. Együtt 
kell működnünk, hogy a koncertteremhez 
hasonló következő lehetőség ne méltatlan téri 
helyzetben épüljön fel. És meg kellene 
értenünk, hogy miközben beletörődésünkkel mi 
építészek is -  és nem a pécsi építészek elsősor
ban -  részesei lettünk a méltatlan eredmények
nek, egyszersmind kizárólag mi vagyunk azok, 
akikkel a kudarcokat azonosítani lehet. A mai 
jogszabályi környezetben mindent a tervezővel 
íratnak alá, a rosszul kiírt tervpályázatot a 
kiválasztott tervvel szentesítik, és azt mondják, 
az építészek javasolták ezt. Elfedik a rossz dön
téseket, velünk.

A tervpályázatokkal és az oktatással azért is 
foglalkoznunk kellene, mert ezekből látszik ide
haza kinőni az a világban már házakban 
megtestesülő építészet, amely értékét a látvány
ban és a hatásban határozza meg. A grazi ufó, 
vagy a pekingi úszócsarnok olyan épületek, 
amelyek csak elképesztő erőfeszítések árán 
születhettek meg. És bár az ilyen épületek 
nagyszerű teljesítmények, és ekként az 
építészetre óhatatlanul hatnak, tudni kell, hogy 
mikor tekinthetők helyénvaló válaszoknak, és 
mikor túlzott mértékű problémáknak. A látvány
központú építészet nem véletlenül a tervpályá
zatok és hallgatói tervek virtuális világában 
vetette meg a lábát. A tervek készítői és a zsűri 
tagjai könnyedén állást foglalhatnak a terv mel
lett, a döntéseik terhét aztán nem ők viselik.
A hatásos látványvilág készítése a szakmában 
túlságosan elérhetővé vált, és túlzott jelentő
ségre tett szert. Alkalmasint hatékony 
eszköznek bizonyul a lényeges kérdések elken
dőzésére, a megtévesztésre, melynek sokszor 
maga a tervező is áldozatul esik. A mennyiségi 
képzés mindezt felerősíti.

A látvány- és hatásközpontú építészet 
indokolatlan terjedésével több probléma is van, 
de a témánk szempontjából mindenekelőtt az, 
hogy kitermelheti az építészet iránti bizalmat
lanságot. Ugyanis az indokolatlanul drága 
megoldások túlfeszítik a gazdaság teljesítő- 
képességét, és próbára teszik az építőipar 
képességeit. Emiatt túlságosan drága és sok 
problémával üzemeltethető, fenntarthatatlan 
épületek épülhetnek a jövőben. A bizalmi vál
ság tovább nyithatja az ollót a sztárok és a 
tucat-építészek között. A drámai ebben az, 
hogy a két véglet között vannak a tisztességes, 
felkészült építészek, akik a gazdasági, az érték- 
és az esetleg leendő bizalmi válság hatására 
teljesen ellehetetlenülnek. A sztár eladható áru
cikk és öntörvényű. Minél nagyobb hatásokat 
várhatnak tőle, annál szabadabb és annál 
kelendőbb lesz, de ez csak nagyon kevesek 
sorsa lehet. Az olcsó, és mindenre fogható 
építészek iránt is megnő a kereslet, mert ők azt 
csinálják, amit mondanak nekik, és a csökkenő 
fizetőképes kereslet ezzel a réteggel akarja 
megvalósítani elképzeléseit. Az az építész, aki 
pedig sem sztár nem akar lenni, sem az elveit 
nem akarja feladni, valószínűleg állásért kopog
tathat majd a két szélső csoport valamelyikénél.

Nagy kérdések ezek, és soruk folytatható. 
Vizsgálatuk Pécs számára akár egy második 
EKF lehetőségét rejthetné magában -  már ami a 
remélhető szellemi előrejutást illeti. Érdemi, 
tervszerű elemzésük, egy jól felépített stratégia, 
majd koncepció és cselekvési terv egy 
reményteli, az EKF kudarcait talán feledtetni 
képes korszakot hozhatna el. Akár...

Változások a város arcán -  
Árkádia, Tescoland, meg a többiek
Lapunkban figyelemmel kísértük a Pláza és az 
Árkád üzletközpontok megépítését, és ele
meztük ezek hatásait, felemlítettük tapasz
taltabb országok szabályozásait. Hasztalanul.
Az ilyen típusú üzletközpontoknak -  pozitív 
hozadékaik ellenére is -  nagy szerepük van 
a belváros ma már kendőzhetetlen 
tönkremenetelében és leértékelődésében.
A hatás nem csupán kereskedelmi szempontból 
végzetes, de a fejekben is értékválságot 
teremtett: emberek tömegei tartják normálisnak 
az üzletközpontban való szabadidő eltöltést.
A közelmúltban nem mutatkozott igazi, értő, 
gyanakvástól mentes politikai akarat a kérdések 
feltárására és kezelésére. A megfelelő formá
tumú szakemberek nem kapnak bizalmat, erő
forrásokat és kompetenciákat az érdemi 
munkához. Mindennek köszönhetően a 
belvárosban a fejlődés az Árkád üzletközponttal 
mérhető, ami pedig csak a fejlődés látszata, sőt 
valójában éppen az ellehetetlenítője.

A belvárosnál maradva meg kell említeni 
az EKF-et megelőző közterület-fejlesztéseket.
A Jókai tér helyzeténél fogva sikerre ítéltetett 
egyfelől, másfelől viszont folyamatosan szolgál
tatja a témát a városi vitákhoz. Az Echobán 
foglalkoztunk a térrel, de igazából senki sehol 
nem készítette el azt az érdemi elemzést, ami 
az építészeti-szobrászati tettet értékelte volna, 
erényeivel és hibáival. A tér elvitathatatlanul 
kötődést teremtő városi hely lett, és ez nagy 
érték. Emellett döntési és menedzselési folya
matok állatorvosi lova. Nyolc év kellett ahhoz, 
hogy az elégtelen minőségű kövek problé
májára valamilyen megoldás szülessék. És az 
eredmény, valamint a folyamat komédiába illő.

A közterületek között három további 
helyszínt kell megemlítenünk: a Szent István 
teret, az északi belső várfalsétányt és a nyugati 
várfalsétánynak ugyancsak a belső oldalát.
A Szent István tér komoly értékvesztést 
szenvedett el, a megújuló felületek a korábbi
aknál zavarosabbak lettek, környezetépítészeti 
megoldásai, eszközei messze alatta maradnak 
a helyszín értékeinek. Az északi várfal sétányt 
ebben a formájában nyugodtan tekinthetjük 
kamunak. Sem környezeti kapcsolatai, sem 
béltartalma, sem pedig megoldásai, eszközei, 
anyagai nem teszik alkalmassá a használatra.
A nyugati várfal belső oldalán a kertek végének 
átjárhatóvá tételével összekötött belső terület 
ezzel szemben komoly érték, melyre a pécsiek 
azonnal rezonáltak, és birtokba vették. 
Környezetépítészeti, kertészeti megoldásai azon
ban számomra kissé erőtlenek. Egyelőre a 
közösség öröme nem engedi láttatni a 
hiányosságokat, de sajnos a gyors lelakás és 
leértékelődés eleve bele van építve.

Értékénél fogva talán a legjelentősebb 
közterületi tett az északi várfalsétány külső 
oldalán létrejött szoboregyüttes. Az eredetileg 
ideiglenesnek szánt produkciót Bencsik István 
75. születésnapja alkalmából készítették fiatal 
pályatársai, mintegy köszöntésképpen. Az 
elbontás nyilvánvaló értelmetlenségét és 
értékeit felismerve a projekt állandósulhatott. 
Ezzel a város egy meghatározó képe, és vele 
együtt a sétány is új minőségre emelkedett.
Ma már a sétány és a szoboregyüttes a kezdeti 
rongálási ösztönöket túlélni látszik.

A város arca nem azonos csupán a belváros 
arcával. A képnek a legújabbkori nagy átfor
málása a ’9o-es években kezdődött el, és tart 
ma is. Ilyen mértékű és drámai változást 
legutóbb a város a nagy panelépítési idősza-
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Tesco, Metró látkép -  nem elhanyagolható részlet a város látványában.

A Siklósi út új üzleti területe is városellenes jelenség, de építészeti, környezetalakítási Pláza -  a közöny lerí róla. A város szellemi elsivatagosodása?
eszközeiben elfogadható, és a hely sem tekinthető áldozatnak.

A Tesco a kertvárosi volt buszpályaudvar helyén. Bepancsolás. A Siklósi úti lakóterület. A terület koncepciótlanul alakul. Aj . építészeti minőség vegyes.

Expo C e n te r-ú j városképi elem. Lehangoló, botrányos és üres. 
(Építész: Bachman Zoltán, Majoros Gábor)

Megyei Bíróság és ítélőtábla tárgyalótermi bővítése. Nagyban hozzájárul helyben az 
építészetről való gondolkodáshoz -  pozitívan. (Építész: Koller józsef)
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kokban szenvedett el. Amiről itt szó van, az 
nem kevesebb, mint a gyönyörű fekvésű város 
látványa a hegyről. Csillagászati árú zöldterületi 
ingatlanokról letekintve a Tesco, Metró és tár
sainak látványa csúfítja a látképet. Olyan lép
tékek ezek, amelyek nem apró részletek, hanem 
meghatározó felületek.

A látkép belülről is hasonló átalakulásokon 
megy át. A Tesco, a Lidi, Aldi, Penny és a töb
biek dobozai és/vagy többnyire gagyi házután
zatai a város fő csapásai mentén szinte minden 
résnyi teret megtalálnak. Míg a főutak menti 
területektől a hagyományos városi szövet és 
tartalom (a lakás és az üzlet) elhúzódik, ezek 
a pénzleszívó dobozok átírják a városképet. Ez 
önmagában is probléma. Hozzá kell tenni, hogy 
ennek vannak egészen elviselhető formái, és 
olyanok is, amikre a penetráns kifejezés is 
elnéző. Előbbiek között említhető a temetővel 
szemben felépített kereskedelmi terület, amely 
városszerkezetileg és formailag is elfogadható. 
Ezzel szemben gyalázatos a kertvárosi volt 
buszpályaudvar (Nagy Imre út) beépítésének 
még a gondolata is, nemhogy a Tesco doboz 
lekicsinyített változatának idepancsolása.

Városképi jelentőségűnek gondolom a 
Vásártér és környékének Plázáját és Expo 
Centerét. Ezekről a házakról a lapban már 
adtunk közre elemzéseket, azokat itt nem 
idézném. A megértéshez fontosnak tartom, 
hogy a kertvárosi várostestben a házakba ere
detileg szánt tartalmak némileg javíthatták 
volna a közösségi funkciók arányát. Mindez 
nem lehet mentség a koncepcionális hibákra, 
mint ahogyan a durva és városidegen építészeti 
alapvetésekre sem. És ugyancsak nem 
tekinthetünk el az egyébként zavaros 
közlekedési koncepció jelentette problémáktól.

Végül még egy területet említenék a 
városképi jelentőségű változások között: a déli 
városrészben a külső Siklósi út menti lakótöm
böket. Magas, közepes és alacsony színvonalú 
építészeti produkciók egyaránt találhatók itt, 
de a terület lényegét illetően nem ez a 
meghatározó szempont. Sokkal inkább a tartal
mi és koncepcionális hiányosságok zavaróak, 
mint amilyen a szociális bérlakás mibenlétének 
és milyenségének megválaszolatlansága, vagy 
a kertvárosi panel területekhez való viszonyulás 
kérdései. Láthatunk itt olyan épületet, amely 
messziről magasabb szintű, akár lakóparki meg
jelenést sugároz, de közelebb érve a szomszé
dos paneles területeknél sokkal nyomasztóbb 
térarányokkal szembesülhetünk. Van itt lelaka
tolt mélygarázs, és olyan épület is, amiről 
messziről lerí, hogy a panel lakótelep ehhez 
képest üdítően szellős lakóterület.

Az EKF-nek köszönhetően az elkövetkező 
egy év során a városkép még jelentősen alakul
ni fog.

Fontos jók és fontos rosszak
A legfontosabb jó épületek között kell említeni 
a Pécsi ítélőtábla bővítését (tervező: Koller 
József). Ezzel a házzal a városban egy olyan 
építészeti viselkedés jelent meg, amely szakít 
a tradicionális homlokzatképzési és 
tömegalakítási elvárásokkal, miközben nem esik 
a túlzott elvonatkoztatás csapdájába. Nagy 
értéke, hogy a korábban volt Megyei Tanács 
szocreál lelkületű előterének műszaki prob
lémáiból keletkeztetett olyan helyzetet, amely 
értéket teremt. A ház az erre felkészületlen 
közegben is képes volt elfogadtatni magát, és 
ezzel nagyban hozzájárult az építészetről való 
helyi gondolkodás fejlesztéséhez.

Legalább ilyen jelentősnek tartom a Pelényi 
Margit által tervezett uránvárosi Laterum szálló 
átalakítási munkáit. A beavatkozás legfinomabb 
eleme a bejárat. Elképesztő nagyvonalúsággal, 
professzionális szerkezeti tudással, és lehelet 
könnyedséggel -  hangsúlytalanul, mégis jelen
tőséggel -  jeleníti meg az épületegyüttes új 
bejáratát. A beavatkozás példát mutat arra, 
milyen a meglévő értékek láttatása, és mi is az 
a hozzáadott érték. Ezen a helyen Pelényi olyan 
viselkedési mintát állított fel, amely az 
építészetileg nagyon értékes városrész jövője 
szempontjából sorsdöntő lehet, és Pécsett 
ritkaságnak tekinthető.

A Porta Barbakán lakó- és irodaépület 
együttese a budapesti Cságoly Ferenc és Keller 
Ferenc közös munkája. Ez az épület sok min
dent megtestesít, ami érték egy Pécs helyzetű 
városban. A minőség itt nem kérdés, hanem 
alapfeltétel. Amiért mégis inkább példaértékű, 
az a helyes morális alapállás, a magas szakmai 
felkészültség, és az elemző tervezés. Ezek ugyan
is előfeltételei azoknak a felismeréseknek, amik 
alapján a ház választ adhatott a nagyon kom
plex, főként környezeti kihívásokra. Az épület 
minőségi etalon lett minden értelemben.

Az uránvárosi Miroslav Krleza Oktatási 
Központ átalakítása és bővítése Köves András, 
Rádóczy (f) László és Bokor Csilla munkája.
Az épület arra kitűnő példa, hogy miként lehet 
felismerni és felhasználni, felerősíteni és tovább
építeni egy lejáratott időszakban épített isko
laépületet. Fontos felfigyelni rá egy olyan kor
ban és olyan térben, ahol a régi értékek felis
merésének gazdasági és szemléleti jelentősége 
is van.

Orlovits Balázs cserkúti irodaépülete (DDKF, 
Nyugati ipartelep) sajnálatosan el van rejtve 
a szemek elől. A közösségi tudatban így nem 
alakítja az építészetről alkotott képet, de az ott 
dolgozókban azért remélhetőleg. Orlovits háza 
erős és letisztult, mégis érzékeny -  képletszerű, 
ugyanakkor részleteiben érzelmes. Ez a kettős
ség a legfőbb értéke, és ennek megértése és 
befogadása volna a hazai építészet közön
ségének leglátványosabb fejlődési iránya.

Gettó Tamás pellérdi városközpontja, illetve 
annak épületei bár kívül esnek a város 
határain, közelsége és a tervező jelentősége 
miatt itt mégis megemlítem. Kevés építésznek 
adatik meg az ilyen léptékben való gondol
kodás lehetősége -  nem a házak nagyságát, 
sokkal inkább a település alakítását értem 
ezen. Gettó érzékenyen nyúl a témához, az 
együttes elemei ugyanakkor szinte tanulmány- 
szerűek. Számomra a legizgalmasabb a kis 
községháza, amelynek ügyfélforgalmi tere 
tükrözi az építész álláspontját a demokráciáról, 
és minden bizonnyal ezt sikerül átültetnie vele 
a közösségbe is.

Az összkép azonban nem ilyen idilli, vannak 
felemlítendő házak olyanok is, melyekből okulni 
volna fontos. Bennem az első számú ilyen pécsi 
épület az Árkád Üzletközpont. Bár építészeti 
minősége tulajdonképpen lényegtelen, az épület

és története a város és a szakma számára is 
tragikus jelentőségű. Az épület elvette a 
belváros terjeszkedési lehetőségét, és kiszívta 
belőle az életerőt. Ezzel súlyos anomáliák 
keletkeztek. A belváros a földszintje, az utcai 
kapcsolódásai nélkül nem létezhet, így alakult 
történetileg, azaz a kereskedelem-tartalom 
alakította karakterét. Erre az értékre az Árkád 
mérte a legnagyobb csapást. Megépültét 
megelőzően ráadásul gúnyt űztek az építészek
ből is: látszat tervpályázatot bonyolítottak le 
az épület homlokzatainak alakítására. Sokan 
bedőltek, és a házat végül az tervezte, aki 
tervpályázat nélkül is tervezte volna (Finta és 
Társai Építész Stúdió, ifj. Kószó József, Guczogi 
György).

A legnagyobb durranás ebben a kategóriá
ban az Expo Center. (Tervező: Bachman Zoltán 
és Majoros Gábor.) Aki egy kicsit is ért hozzá, 
az tudta, hogy a tervnek tulajdonított 
képességek nem lehetnek igazak. Nem lehet 
sátorszerkezet alatt sem koncertet rendezni, 
sem tartósan megfelelő légállapotokat biztosí
tani, és a mindenre jó ház ígérete voltaképpen 
a semmire se jó ház lehetőségét is magában 
rejti. Az épület a város szégyene lett sok szem
pontból, de mindenekelőtt a meggondolatlan és 
szakszerűtlen beruházás előkészítés hatalmas 
szobra.

Építészeti értelemben a mélypont a reptér 
épülete. (Tervező: Kunyhó Kft.) Az az ember 
érzése, mintha kifejezetten cél lett volna, hogy 
önmagukban is zavaros megoldásokból sike
rüljön valahogy egy a részleteket is felülmúló 
együttest összegyúrni. Egy reptér a városba 
látogató számára normális esetben a várossal, 
a város minőségével való első találkozás is 
lehetne. A reptér, fejlesztési szempontból, még 
az építészeti minőségénél is rosszabb, így 
egyetlen utas sem érkezik. Nagy „szerencse” ez, 
ugyanis a pécsi városimázsra ennél nagyobb 
csapást mérni aligha lehetne.

A sort a Pécs 1. posta (a Jókai utcai főpos
ta) átalakításával zárom. (Tervező: Németh 
János, Boa Árpád.) Ez az épület arra jó példa, 
hogyan lehet értékeket elveszejteni. Bizonyára 
csak kevesek veszik észre, hogy a homlokzat 
pirogránit Zsolnay díszítő elemeinek nagyobb 
részét lefestették. Ezzel megszüntették az 
anyagot és azt a történeti értéket, amely ennek 
a városnak az első számú művészettörténeti és 
városimázs árucikke. Ez a mentalitás a belső 
teret sem kímélte. Itt a helyzet bonyolultabb, 
ugyanis nem annyira az elpusztítás volt a tét, 
mint inkább a tér sajátosságainak felismerése 
és kiaknázása. A belső átalakítása kilúgozta az 
eredeti jelentést. A kétkupolás egy tér helyett 
most két centrális térrészt érzékelhetünk, amely 
a használatot is úgy osztja meg, hogy annak a 
funkcióhoz semmi köze. Elegendő megnézni az 
ügyfelek tanácstalanságát, akiknek fogalmuk 
sincs arról, hogy ügyüket ki, a tér mely pontján 
intézi majd el. Amit elintéztek, az a tér.

Összefoglaló
A tizenkét év meglepően komoly változásokkal 
járt. Ez cáfolni látszik azt a közösségi 
vélekedést, miszerint ebben a városban megállt 
az élet, nincsenek komoly beruházások. Igenis 
vannak. A baj a közösség irányából talán épp 
ugyanarról a tőről fakad, mint a szakma 
berkeiben: a történések befolyásolásával 
vagyunk elégedetlenek, és az eredmény sokszor 
lehangoló. Vannak azonban komoly teljesít
mények is, amiket tudatosítanunk kellene 
magunkban is. A kép 2010-ben tovább 
árnyalódik majd. ■
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A Laterum szálló átalakítása felértékel, és példával szolgál arra, mi is az a hozzáadott 
érték. (Építész: Petényi Margit) (Fotó: Pesti András)

Porta Barbakán. Minden tekintetben etalon. (Építész: Cságoly Ferenc, Keller Ferenc)

Miroslav Krleza oktatási központ. Értéket felismerni, felhasználni, felerősíteni, 
továbbépíteni. (Építész: Köves András, Rádóczy (f) László, Bokor Csilla)

A Pellérdi Községháza. Tanulmányszerű külső, benne demokratikus téri kinyilvánítás.
(Építész: Gettó Tamás) (Fotó: Gettó Tamás, Schunk Tímea)

A reptér épülete. Elrettentő első benyomás lehetne -  ha nem bukott volna meg
fejlesztésként is. (Tervező: Kunyhó Kft.)

Főposta. Kilúgozva, lefestve. Majdnem minden pirogránit díszítőelem a festés 
áldozata lett. (Építész: Németh jános, Boa Árpád)

A DDKF cserkúti irodaépülete -  képletszerű, mégis érzelmes építészet. 
(Építész: Orlovits Balázs)
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P. MÜLLER PÉTER

Teátrumi tájkép
A pécsi színházak elmúlt évtizede

Az Echo indulásakor, az 1998/1-es számban Teátrumoknak állapotjárói címmel írtam áttekintést három pécsi színházról. A cikk ezekkel a sorokkal 
zárult: „A pécsi polgár tudja, hogy a városnak egyetlen igazi, hatékony tőkéje van. A kultúrája. A tudománya és a művészete. Azok az intézményei, 
melyek ezek működését biztosítják. Azok a tudósok, művészek, kultúraszervezők, akik ezeken a területeken dolgoznak. Ha ezekkel az intézményekkel 
probléma van, az fokozottan veszélyes. Nem csak a kultúra pozíciójának meggyengülése (s ezzel az életminőség romlása) miatt, hanem mert a kultúra 
helyébe a város nem tud mást állítani. Épp ezért igen nagy gond, hogy baj van a város arculatának és identitásának meghatározó intézményeivel. 
Hogy baj van a pécsi színházakkal. A Nemzetivel, a Horváttal és a Harmadikkal.”

A bajt akkor a Nemzeti kapcsán abban láttam, hogy noha intézményként megbízhatóan működött, de esztétikai szempontból nem élt, csak 
üzemelt, a színház kínálata, arculata a művészi igényesség helyett a szórakoztatás irányába fordult. A Horvát Színház kapcsán akkor azt 
észrevételeztem, hogy nincsen jelen a szaksajtóban, produkcióit a hazai színházi és kulturális szaklapok nem szemlézik. A Harmadik Színház esetében 
pedig az intézményi önállóság veszélyeztetettségét, és az általa képviselt művészi és szervezeti érték helyi hivatalosságok általi negligálását kifogá
soltam.

A fenti sorok megírása óta eltelt bő évtizedben 
gyökeres változás a pécsi színházi életben nem 
történt. A Nemzeti műsorpolitikája továbbra is 
őrzi a „népszínházi” (leánykori nevén „népfron
tos”) jelleget, a Horvát a magyar színházi 
közegben továbbra is a periférián van, s a 
Harmadik sem került akkori pécsi intézményi 
pozíciójánál stabilabb helyzetbe. Bizonyos 
elmozdulások azonban bekövetkeztek az elmúlt 
tizenkét évben, amelyek részben módosítanak 
az akkori képen. Ezeknek a változásoknak egy 
része külső körülményekkel magyarázható.

1998-ban még nem volt Pécsi Országos 
Színházi Találkozó (az 2001-ben indult), s ez 
a júniusi tíz nap versenyprogramjával és az 
Országos Fesztivál melletti Fesztivál (OFF) ren
dezvényeivel jótékony hatást gyakorol a szín
házi kínálatra, valamint az előadásokra (gyakran 
csak nehézségek árán) bejutó helyi közönség 
művészet iránti igényeire. Az ezredfordulót 
követő években vált érzékelhető részévé a 
Tavaszi és az Őszi Fesztiválnak a színházi 
(főként táncszínházi) vendégjátékok szerepel
tetése. Az EKF felvezető éveinek részeként indí
totta el a Harmadik Színház a „Határtalan 
város, határtalan színház” című, a határontúli 
magyar színházak vendégjátékára épülő befo
gadószínházi sorozatát, és ugyancsak az EKF- 
hez kapcsolódóan kezdődött el 2007-ben, az 
évente megrendezett Pécsi Nemzetközi 
Tánctalálkozó. Ezek a befogadó programok 
fontos kínálatbővülést jelentenek Pécs színházi 
életében, és többnyire jó vagy kimagasló 
minőséget nyújtanak.

A város színházi térképén bekövetkezett 
belső változások között meghatározó 
intézményi fejlemény két szervezet megjelenése. 
Az 1998-as áttekintés megírásakor még csak két 
éve működött a Janus Egyetemi Színház /  JESZ 
(ezért nem is esett róla szó), amely az azóta 
eltelt bő évtizedben több fontos előadást 
hozott létre, és kismértékben a hivatásos szín
házak utánpótlásának egyik forrásává is vált. 
Ugyancsak ebben az időszakban, 2003-ban 
éledt újjá a Pécsi Szabadtéri Játékok 
intézménye, amely az 1980-as évek elejétől az 
1990-es évek elejéig Pécsi Nyári Színház néven 
működött, s amely a POSZT után július végéig 
teremt nyári színházi kínálatot a Káptalan utca,

a Tettye, és Anna udvar szabadtéri színpadain, 
saját produkcióit legtöbbször a Nemzetivel, 
a Horvát Színházzal, és a Janus Egyetemi 
Színházzal együttműködésben hozva létre.

Az ezredfordulót követően több struktúrán 
kívüli csoportosulás is létrejött a városban, 
többek között az Árnyékszínház, az Üres Tér 
Társulat, az Apolló Színkör stb., amelyek 
tovább színesítették a város színházi kínálatát, 
főként a hivatásos színházaknál hiányzó vagy 
elvétve megszólaltatott alternatív, kísérletező 
regiszterben.

A pécsi színházak intézményi kerete, 
vezetése az elmúlt évtized során nem változott. 
A Pécsi Nemzeti Színházat Balikó Tamás 1993 
óta igazgatja, Vincze János alapítása óta áll a 
Pécsi Harmadik Színház élén, ahogy Vidákovics 
Antal is a Horvát Színházén (aki a Pécsi 
Szabadtéri Játékoknak is az igazgatója).
A Bóbita Bábszínház egy ideig a Nemzeti 
tagozata volt, Sramó Gábor 1994-től művészeti 
vezetője, 2004 óta igazgatója az intézménynek. 
Az 1996-ban alakult Janus Egyetemi Színházat 
az alapítás óta tandemben Mikuli János és Tóth 
András Ernő vezeti. A színházak egymás közötti 
viszonyát hosszú ideig jellemző távolságtartás, 
elzárkózás, idegenkedés az elmúlt évtizedben 
mérséklődött. Ugyan nem mindenki mindenkivel 
működik együtt, de vannak megszilárdult kap
csolatok: a Pécsi Harmadik Színház 
színészeinek zömét a Nemzeti társulatából 
toborozza, a Szabadtéri Játékok állandó kopro- 
dukciós partnere a Nemzeti és a JESZ, ez utób
biból néhányan a Nemzeti társulatának tagjává 
váltak, és ez év tavaszán a Nemzeti és a 
Harmadik közös produkcióban állított színre egy 
bemutatót, a Portugált Vincze János rendezésé
ben (aki ott utoljára a Vitelliust vitte színre 
1991-ben). A Horvát Színház épp így épít 
a Nemzeti társulatára, a JESZ pedig néhány 
esetben Nemzetis színészeket is foglalkoztat.
A Bóbitában rendezőként megfordultak a 
Nemzeti társulatának tagjai stb.

Az intézményi sajátosságokhoz tartozik, 
hogy állandó társulattal ezek közül az 
intézmények közül a Nemzeti rendelkezik, 
valamint maroknyi társulata van a Bóbitának.
A JESZ-re (egyetemi beágyazottsága révén) 
jellemző egy folyamatos nemzedékváltás

(néhány „örökös” tag megtartásával), a 
Harmadik, a Horvát és a Szabadtéri pedig társu
lat nélküli színházak, amelyek a szereplőket, 
rendezőket egy-egy adott produkcióra 
szerződtetik.

Hasonló átmeneti, cseppfolyós stabilitása 
van a struktúrán kívüli csoportoknak is, ame
lyeknek közreműködői nemegyszer más szín
házakhoz (is) kötődnek.

A Nemzeti évadonként 8 -10 -12  prózai bemu
tatót tart (továbbá a balett tagozat és az opera 
is színre visz egy-két saját előadást, de itt a 
zenés és a táncszínházi területtel nem foglalko
zom), befogadószínházi szerepe nem számot
tevő. A Harmadik évadonként minimum egy-egy 
felnőtt és egy-egy gyermekszínházi bemutatót 
jegyez, emellett 10 -15  (több estén játszott) 
befogadott produkciót tart műsoron. A Horvát 
Színház ebben az időszakban évi 3 -4  darabot 
vitt színre, a JESZ-ben 4 -5 -6  bemutatóra került 
sor, és a Bóbitában is körülbelül ennyi az átla
gos bemutatószám. A Szabadtéri Játékok 
általában 3 -4  saját produkciót hoz létre, és kb. 
ugyanennyi vendégjátékot fogad be. Mindezek 
átlagos adatok, amelyek nem minden egyes 
évadban ilyenek, és valamennyi színház törek
szik arra, hogy a korábbi évad(ok)ban bemuta
tott darabjait repertoáron tartsa. Jó példa erre 
a Harmadik Színház Kvartett című, 1997-ben 
bemutatott darabja, amelyet a színház még
2008-ban is játszott, túl a 175. előadáson. 
Mindez azt jelenti, hogy Pécs színházi kínálata 
egy-egy szezonban -  a többi vidéki magyar 
városhoz képest -  meglehetősen bőséges, a 
repertoáron tartott és vendégjátékban színre 
vitt darabokkal együtt eléri az ötven-hatvan 
bemutatót (amibe természetesen a POSZT és 
off-ja nincsen beleszámítva), amit tovább bővít 
a Nemzeti balett- és operatagozatának, valamint 
a független városi színházi csoportoknak az 
együttesen évente mintegy tucatnyi bemutatót 
elérő produkciószáma. A mennyiség azonban 
nem feltétlenül jelent minőséget, illetve 
a minőség helyi, országos és nemzetközi 
megítélése sajnálatos módon legtöbbször nem 
esik egybe.

Az alábbiakban színházanként tekintem át 
vázlatosan a legutóbbi évtizedet, először 
megemlítve a jelentősebbnek ítélt saját produk-
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dóikat, majd röviden bemutatva az elmúlt 
évtized főbb sajátosságait, esetleges tenden- 
dáit. A terjedelmi arányosság érdekében egy- 
egy színház esetében évadonként csak néhány 
bemutatót említek, ami leginkább a Nemzetivel 
szemben igazságtalan, mivel ott van a legtöbb 
premier, de a jelen áttekintésnek nem az egyes 
színházak részletes elemzése, hanem a pécsi 
teátrumi tájkép körvonalainak a megrajzolása 
a célja.

Pécsi Nemzeti Színház
Főbb prózai bemutatók:

1998 Harold Pintér: A születésnap 
(r. Márton András)

1999 Christopher Hampton: Hollywoodi mesék 
(r. Balikó Tamás)
Heinrich von Kleist: Amphitryon 
(r. Hargitai Iván)

2000 Arthur Miller: Pillantás a hídról 
(r. Szikora János)
Gorkij: Éjjeli menedékhely 
(r. Bagossy László jr.)

2001 Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő 
(r. Hargitai Iván)
Georg Büchner: Danton halála 
(r. Hargitai Iván)

2002 Laclos -  Hampton: Veszedelmes viszo
nyok (r. Hargitai Iván)
Gogol: A revizor (r. Bagossy László jr.) 
Spiró György: Az imposztor 
(r. Hargitai Iván)

2003 Shakespeare: Hamlet (r. Hargitai Iván) 
Molnár Ferenc: Az Ördög
(r. Balikó Tamás)

2004 Csehov: Három nővér (r. Hargitai Iván) 
Rostand: Cyrano de Bergerac
(r. Hargitai Iván)

2005 Szép Ernő: Patika (r. Béres Attila)
Molnár Ferenc: Liliom (r. Béres Attila) 
Németh Ákos: Autótolvajok
(r. Hargitai Iván)

2006 Edward Albee: Nem félünk a farkastól 
(r. Béres Attila)
Dosztojevszkij: Ördögök (r. Béres Attila) 
Botho Strauss: Az idegenvezetőnő 
(r. Hargitai Iván)

2007 Georges Feydeau: A hülyéje 
(r. Béres Attila)
John Osborne: Dühöngő ifjúság 
(r. Keszég László)

2008 Moliére: A képzelt beteg 
(r. Mohácsi János)
Miller -  Mohácsi: Istenítélet 
(r. Mohácsi János)
B. Brecht: Koldusopera (r. Béres Attila)

Az itt, az elmúlt évtizedből önkényesen 
kiválasztott 25 előadás rendezői: Hargitai Iván 
(10), Béres Attila (6), Mohácsi János (2), Balikó 
Tamás (2), Bagossy László jr.(2), Keszég László 
(1), Márton András (1), Szikora János (1).

Ha valaki a színház honlapján, a pnsz.hu 
oldalon rákeres a társulatra, ott a „Vezetők”, 
„Színművészek”, „Magánénekesek” stb. 
kategóriák között nem talál olyat, hogy 
„Rendező(k)”. Egy állandó társulattal rendel
kező színház arculatának kialakításához, 
megteremtéséhez azonban elengedhetetlen 
a művészi tehetséggel, kísérletező kedvvel, 
színésznevelői képességekkel bíró rendezők 
jelenléte. A modern színház történetét és az

2008, Pécsi Nemzeti Színház 
Moliére: A képzelt beteg (r. Mohácsi János)

2006, Pécsi Nemzeti 
Színház -  
Edward Albee:
Nem félünk a farkastól 
(r. Béres Attila)

elmúlt évtizedek magyar művészszínházi ered
ményeit is a rendezőegyéniségek jelenléte 
határozza meg. Ez tette Kaposvárt, Szolnokot, 
a Katonát, a Bárkát, a Krétakört hosszabb- 
rövidebb időre kiemelkedő előadások műhelyé
vé, amelyben a meghatározó rendezők 
irányításával, inspirációjára számos színészi 
tehetség bontakozhatott ki. Abban, hogy a 
vidéki színházak közül mikor melyik vált az 
elmúlt évtizedekben hosszabb-rövidebb ideig 
jelentőssé, „zarándokhelyé”, abban ugyancsak 
a több évre oda kötődő rendezők játszottak 
meghatározó szerepet. Pécsett az elmúlt időszak
ban -  mint az a fenti bemutatósorból is látszik 
-  Hargitai Iván töltött be fontosabb szerepet, 
és ezen az úton járt Béres Attila is, aki három 
évadban dolgozott az együttessel. Az ő jelen
létük és hatásuk, noha a társulat életében nyil

ván meghatározó volt, eredményességében 
mégsem érte el azt a hatást, amelyet Mohácsi 
János két tavalyi rendezésével vívott ki.

Az idei POSZT-on, ahogy arról előző 
számában az Echo is beszámolt, öt díjat kapott 
a Pécsi Nemzeti Színház. Ha a POSZT-díjak 
pécsi vonatkozásait nézzük, ez a második alka
lom, amikor pécsi produkciót vagy résztvevőt 
díjaztak. Az előző eset a legelső POSZT-on 
történt, amikor Bubik István a pécsi Pillantás 
a hídról előadásban nyújtott alakításáért nyerte 
el a legjobb férfi főszereplő díját.

Az öt idei pécsi díj három érintettje, 
Mohácsi János rendező, Khell Zsolt díszletter
vező és Kovács Márton zeneszerző a kaposvári 
színházhoz kötődik, több mint egy évtizedes 
együttműködésük ott bontakozott ki, Mohácsi 
huszonöt éve kaposvári rendező. Míg a pécsi
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2008, Pécsi Harmadik Színház -  
Parti Nagy Lajos: Ibusár -  megállóhely

társulatnak ez az első POSZT-os díja, Mohácsi 
2001-ben (A legjobb előadás: Megbombáztuk 
Kaposvárt), 2004-ben (A legjobb társulat:
Csak egy szög), 2006-ban (A legjobb rendezés: 
Veszett fejsze, Kaposvár) és 2007-ben (Baranya 
megyei Önkormányzat különdíja, A legjobb tár
sulat: Kaposvár, 56 06/őrült lélek vert hadak) is 
díjazott volt -  valamennyi itt felsorolt díjazott 
előadást ő rendezte.

A Mohácsi-brand importjával a Pécsi 
Nemzeti Színház sikeresen menti át a Schwajda 
György kaposvári igazgatóvá tétele nyomán 
megtépázott kaposvári színházi nimbusz és 
hagyomány bizonyos elemeit. Mohácsi a maga 
rendezői munkamódszerével, és az erre 
fogékony, több tehetséges fiatalt helyzetbe 
hozó megújuló társulattal rövid idő alatt képes 
volt arra, amire a színház önerőből több évtize
den át sem.

A Mohácsi-korszak (ha lesz ilyen) 
előkészítéséhez szükség volt Béres Attila több 
műfajt, regisztert bemutató, azokkal kísérletező 
rendezéseire, és Hargitai Ivánnak a dráma
történet klasszikusait és kortárs darabokat ere
deti módon elemző, megbízható, elmélyült 
munkáira. Szükség volt továbbá arra, hogy 
a társulatban ambiciózus és tehetséges fiatal 
színészek kerüljenek helyzetbe, mint Herczeg 
Adrienn (a színművészetiről), Darabont Mikold 
(Marosvásárhelyről), Kovács Mimi, Szabó Vera, 
Pál András (mindhárman a kaposvári színész 
szakról), Köles Ferenc (a JESZ-ből), Zayzon Zsolt 
(Marosvásárhelyről), akik az elmúlt években 
a színház arcává váltak.

A közelmúlt történetéhez tartozik, hogy 
ebben az időszakban öt éven át Balikó Tamás 
a budapesti Nemzeti Színháznak is egyik 
(művészeti) vezetője volt, a Pécsi Balett 
vezetésében több változás is történt, és pár éve 
veszélybe került az opera-tagozat léte.

Az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése 
a Pécsi Nemzeti Színházat nem késztette 
e rendkívüli, egyszeri helyzet kiaknázására. A 
színház és a színház műfaja sem kapott érdemi 
szerepet a 2010-es évben, és a most kezdődő 
2009/10-es évad sem ígér mást vagy többet, 
mint bármelyik másik korábbi évad.

Pécsi Harmadik Színház
Főbb prózai bemutatók:

1999 Werner Schwab: Elnöknők 
Spiró György: Szappanopera

2000 Füst Milán: A lázadó
2001 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli 
2003 Háy János: A Herner Ferike faterja

Örkény István: Macskajáték
2005 Sámuel Beckett: A játszma vége
2006 Háy János: A Gézagyerek
2007 Örkény István: Tóték 

Spiró György: Prah
2008 Parti Nagy Lajos: Ibusár-megállóhely

A fenti 11 bemutató mindegyikét Vincze János 
rendezte. A városban ő az egyetlen, aki ebben 
az időszakban rendezőként színházszakmai 
díjat, Jászai-díjat kapott (2001-ben). Mint a 
listából is látható, a színházat továbbra is a 
kortárs magyar drámával való szoros kapcsolat 
jellemzi. Ezzel a listával azonban -  ellentétben 
a Nemzeti bemutatóinak jegyzékével, amely 
mennyiségre a teljes bemutatószámnak mintegy 
a negyede-ötöde -  szinte a Harmadik Színház 
teljes, érdemben tárgyalható tevékenységét fel
soroltuk. Az uránvárosi, Olimpia melletti-mögötti 
pozíció periférikussága a minőségi kultúra iránti

igénytelenség elterjedésével tartalmi értelemben 
is a margó felé mozog. A részben a kaposvári 
kisrealista, drámaközpontú rendezői-színházi 
hagyományhoz is kapcsolódó bemutatók mind 
gyakrabban az ötven férőhelyes stúdióban 
kerülnek színre (a fenti 11-ből öt előadás), és 
hatóerejük emiatt is fokozatosan csökken. 
Műsorpolitikájával és minőség iránti 
elkötelezettségével ugyanakkor a Harmadik 
Színház olyan szerepet tölt be, és olyan példát 
kínál a pécsi színházi életben, amely 
nélkülözhetetlen a színházművészet (és nem 
a színházi üzem vagy a színház mint szórakoz
tatóipari intézmény) fennmaradása szempont
jából.

A Harmadik Színház hosszabb ideje 
meghatározó szerepet játszik a fiatal 
nemzedékek színházi nézővé nevelésében azzal, 
hogy évről évre saját gyerekszínházi bemu
tatókat tart. Sok iskoláskorú itt találkozik 
először színházi élménnyel (vagy a Bóbitában).
E produkciók irányítói között a Nemzetiből 
önként vagy kényszerűen távozott alkotók (is) 
vannak, akik annak ellenére találnak 
menedékhelyre itt, hogy ennek esztétikai 
fedezete minden esetben megvolna, s akik 
csupán iparosai a színháznak, de nem 
művészei.

A Vincze-rendezések mellett a Harmadik 
Színház legerősebb területe a befogadószínházi 
program. Egy időben volt ennek ellenkező 
irányú megvalósulása is, az utazó publikum, 
amikor a színház busz utakat szervezett 
fontos(abb) budapesti, kaposvári vagy más 
színházak előadásainak megtekintésére. A befo
gadószínházi kínálat az elmúlt bő egy évtized
ben igen gazdag és igényes volt. Megfordult itt 
a Szkéné, a Stúdió K., a Krétakör, a Pintér Béla 
Társulat, a Bárka Színház. Az EKF-hez kapcso
lódóan rendszeressé vált a határon túli magyar 
színházak vendégjátéka (Szabadka, 
Szatmárnémeti, Beregszász, Sepsiszentgyörgy, 
Újvidék, Arad). Emellett a Harmadik Színház 
eléggé nem méltányolható módon otthont ad 
struktúrán kívüli színházi együttesek produkciói
nak is, így játszott már itt az Oberon Színházi 
Műhely, az Árnyékszínház és az Üres Tér 
Társulat is.
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Janus Egyetemi Színház
Főbb prózai bemutatók:

1998 Parti Nagy Lajos: Ibusár (r. Mikuli János) 
Jean Cocteau: Az Eiffel-torony násznépe 
(r. Tóth András Ernő)

1999 Venyige Sándor: Nap, árnyék, 
boszorkány (r. Mikuli János)

2000 Darvasi László: Bolond Helga 
(r. Mikuli János)

2001 Kárpáti Péter: Pájinkás János 
(r. Szabó Attila)
Tzara -  Szenthkuthy: Gyász szív 
(r. Tóth András Ernő)

2002 Witold Gombrowicz: Yvonne, burgundi 
hercegnő (r. Szilágyi Eszter Anna)

2003 Weöres Sándor: A kétfejű fenevad, avagy 
Pécs 1686-ban (r. Mikuli János)
Heiner Müller -  Mészáros Péter: 
Hamletgép (r. Tóth András Ernő)

2004 Én, Kassák Lajos (r. Tóth András Ernő) 
Karácsony Benő -  Venyige Sándor: 
Napos oldal (r. Mikuli János)

2005 Szabó Máté: Albérleti színjáték 
(r. Szabó Máté)

2006 Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus 
(r. Mikuli János)
Katona Imre: Arisztophanész madarai 
(r. Katona Imre)

2007 Majakovszkij -  misztérium 
(r. Tóth András Ernő)
Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél 
(r. Mikuli János)

2008 Alfréd Jarry nyomán: Übütragédia 
(r. Katona Imre)
Titus Maccius Plautus: A hetvenkedő 
katona (r. Tóth András Ernő)
Sámuel Beckett: jövés/menés 
(r. Rosner Krisztina)

A fenti 19 előadás rendezői: Mikuli János (7), 
Tóth András Ernő (6), Katona Imre (2), Rosner 
Krisztina (1), Szabó Attila (1), Szabó Máté (1), 
Szilágyi Eszter Anna (1).

A JESZ megalakulásától kezdődően eleven 
folytatójává vált a legjelesebb pécsi nem hivatá
sos színjátszói hagyománynak, és szervesen 
illeszkedett be Pécs színházi életébe. A meg
alakulása óta eltelt bő évtized bemutatóinak 
helyszínein végigtekintve is azt látjuk, hogy a 
JESZ minden városi színházi intézménnyel érde
mi kapcsolatot tartott vagy tart fenn. Játszottak 
a Harmadik Színházban (még a megalakulás 
időszakában), aztán a Pécsi Egyetemi Klub alatt 
kialakított saját színházteremben, a PNSZ 
Stúdiójában, a 2003-ban átadott új, saját szín
házteremben, a Bóbita Bábszínházban és az 
Anna udvarban is.

A játékhelyek kapcsolódása mellett a JESZ 
produkcióiban dolgozó résztvevők is az egyete
mi színháznak a város színházi életébe való 
beágyazottságát jelzik. A nagyszámú -  és időről 
időre újabb, fiatal csapattal képviseltetett -  
egyetemi hallgatóság mellett a JESZ produk
cióiban a kezdetektől részt vettek a PNSZ 
hivatásos színészei (többek között Fábián Anita, 
Füsti Molnár Éva, Fekete András, Sólyom 
Katalin), és az évek során néhányan a JESZ 
tagjaiból hivatásos színészek lettek (mint Tóth 
András Ernő, Köles Ferenc, Domonyai András, 
Ács Norbert, Adorjáni Bálint). Rendezett a JESZ- 
ben a két vezető mellett egyetemi hallgató 
(Szabó Attila), a PNSZ tagja (Szabó Máté), a 
Bóbita Bábszínház rendezője (Sramó Gábor), 
más városi amatőr csoport vezetője (Szilágyi 
Eszter Anna), az egyetemi színjátszás egykori 
fontos szereplője (Katona Imre) is.

í N H Á Z R Ó L

2008,
janus Egyetemi Színház -  
Titus Maccius Plautus:
A hetvenkedő katona 
(r. Tóth András Ernő)

A JESZ saját belső működését is a sok
színűség jellemzi. A színház tevékenysége kiter
jed saját bemutatók létrehozására, az 
egyetemisták műhelymunkáinak bemutatására, 
vendégelőadások befogadására, és 1999 óta az 
Országos Egyetemi és Főiskolai Színjátszó 
Fesztivál megszervezésére.

A JESZ színházi arculatát meghatározó két 
vezető rendezéseinek fő iránya őrzi és folytatja 
a minőségi nem hivatásos színjátszás helyi 
örökségét. Mikuli János itteni rendezői 
munkásságát elsősorban a kortárs magyar 
dráma színrevitele, 20. századi magyar művek -  
drámák vagy adaptációk -  bemutatása fémjelzi, 
emellett az utóbbi években világirodalmi 
klasszikusokat is színpadra állított.

Tóth András Ernő rendezői tevékenységében 
az avantgárd színház iránti vonzalom a 
meghatározó vonás, emellett az ő esetében 
legalább ilyen fontos a színészi jelenlét is -  
a Moliére és a Dürrenmatt bemutatóban fősze
repet játszott, és más eladásokban is szerepelt. 
A két vezető munkáját és műhelyteremtő 
tevékenységét gyümölcsöző módon egészítik ki 
azok a további rendezők, akik a JESZ keretében 
nem képviselnek hasonló stílus-folytonosságot, 
de itteni munkáik színesítik és gazdagítják 
a JESZ színházi működését. Ebbe a keretbe 
illeszkedik a Határsáv című kísérleti sorozat 
(többek között Mészáros Péter, Rosner Krisztina 
rendezői közreműködésével), valamint a 
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemmel 
kezdett együttműködésük, melynek keretében 
eddig Kányádi Szilárd és Vargyas Márta ren
deztek itt.

A JESZ megőrzője és megújítója egy olyan 
amatőr (ma úgy mondanánk, alternatív) színházi 
hagyománynak, amely Pécs színháztörténetében 
Németh Antal, Bécsy Tamás munkásságáig nyú
lik vissza, s ahonnan Bagossy László sr. és 
Vincze János rendezői munkája is elindult az 
1970-es években.

Pécsi Horvát Színház
A színház 2002-ben adta ki az Osvajanje kaza
lista (A színház meghódítása) című illusztris 
albumát, az intézmény fennállásának tízéves 
évfordulója alkalmából. A kötet a címét 
egyébként Dubravo Jelascic Buzimski színdarab
jától kölcsönzi, amelyet a színház 1993 decem
berében mutatott be.

Az Echo 1998-as indulását követően színre 
került előadások közé tartoznak az alábbiak:

1998, Pécsi Horvát Színház -  
Göncz Árpád: Magyar Médeia -  horvát és magyar nyelven

(r. Bagossy László)

1998 Göncz Árpád: Magyar Médeia -  horvát 
és magyar nyelven (r. Bagossy László) 
Iván Petres: Két fehér holló -  horvát 
nyelven (r. Bagossy László)

1999 Shakespeare: Macbeth -  horvát nyelven 
(r. Bagossy László)
Moliére: Képzelt beteg -  horvát nyelven 
(r. Bagossy László)

2000 Thuróczy Katalin: Valaha Saint-Michelben 
-  magyar és horvát nyelven
(r. Bagossy László)

2001 Boris Senker: Gloriana -  horvát nyelven 
(r. Róbert Raponja)
Cervantes: Csodaszínpad -  horvát 
nyelven (r. Bagossy László)

2002 Pierre Gripari: Kutyafelügyelő- horvát 
nyelven (r. Pero Mioc)
Thuróczy Katalin: Cselédklozet -  
horvát nyelven (r. Bagossy László) 
Thomas Bernhard: A színházcsináló -  
horvát nyelven (r. Bagossy László)

2003 Noel Coward: Magánügyek -  horvát 
nyelven (r. Filákovity István)

2004 Pero Budák: Gombolyag -  horvát 
nyelven (r. Filákovity István)

2005 Rajmond Kupareo: Feltámadás -  
horvát nyelven (r. Filákovity István)

2006 Karagic: Tisztességes csaló -  horvát 
nyelven (r. Bagossy László)

2007 Miroslav Krlezá: Temetés Theresien- 
burgban -  horvát nyelven
(r. Tomislav Pavkovic), a Zágrábi 
Nemzeti Színházzal közös produkció

2008 Mrozek: Emigránsok -  horvát nyelven 
(r. Zelimir Oreskovic)
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A tizenegy évből kiemelt 16 előadásból kilencet 
Bagossy László sr., hármat Filákovity István ren
dezett, a többin horvát vendégrendezők osztoz
nak.

Az említett kötetből és a színház honlapjáról 
az is kiderül, mikor és hány alkalommal kerül
tek színre ezek az előadások. Ezekből az ada
tokból az (is) látszik, hogy a Horvát Színháznak 
Pécs mindenekelőtt valamiféle bázisa, kikötője, 
de célközönsége és hatóköre nem itt van, 
hanem részben a hazai horvát nemzetiség lakó- 
és befogadóhelyein, illetve a határon túl, 
Horvátországban. Ez a pozíció azzal is együtt 
jár, hogy a színház szerepe elsődlegesen kultúr
politikai, nemzetiségi és külpolitikai, és csak ez 
után esztétikai. Ez még akkor is így van, ha a 
színház időről időre törekszik kilépni ebből a 
keretből. Létének, megítélésének a hivatalossá
gok, fenntartók általi alapja azonban nem első
sorban művészi, hanem politikai szempontú.

A műsor -  a nemzetiségi státuszból is 
adódóan -  igyekszik folyamatosan előtérbe állí
tani a horvát drámát, amely néhány üdítő 
kivételt leszámítva nem éri el az elmúlt 
évtizedek, illetve napjaink magyar drámájának 
a színvonalát. A repertoárt ezért európai 
klasszikusok (például Shakespeare, Moliére), 
mai magyar szerzők (például Göncz Árpád, 
Thuróczy Katalin) és más világirodalmi darabok 
egészítik ki.

A színház művészi arculatát Bagossy László 
sr. rendezései határozzák meg, aki még a het
venes években a Pécsi (később Központi) 
Amatőr Színpad vezetőjeként, majd a nyolc
vanas években a Nyári Színház időszakában 
elkötelezte magát a vizuális hatásokra is építő, 
a kollektív színpadi játékot előtérbe állító, a 
színház összművészeti jellegét hangsúlyozó 
színház iránt. A Horvát Színház kicsiny tereiben 
(és tájolásra is szánt /  készített bemutatóiban) 
azonban ezeket a jegyeket, törekvéseket nem 
mindig lehet érvényesíteni.

Bóbita Bábszínház
Főbb bemutatók:

1998 Tömöry Márta: Japán mesék 
(r. Szász Zsolt)
Petőfi Sándor: János vitéz 
(r. Bagossy László sr.)

1999 Szász Ilona: Rabló-pandúr 
(r. Sramó Gábor)
Szász Ilona: Tótágas avagy bolond 
mesék (r. Bartal Kiss Rita)

2000 Kovács Géza: A kalózkapitány és a ten
gerek királya (r. Kovács Géza)
Mészöly Miklós: Sosemvolt Cirkusz
(r. Bartal Kiss Rita)

2001 Csajkovszkij: Diótörő (r. Bartal Kiss Rita)
2002 Kocsis Rozi: Hamupipőke (r. Kocsis Rozi) 

Voltaire -  Csánicz Szabolcs: Candide
(r. Sramó Gábor)

2003 Swift -  Szilágyi Eszter Anna: Gulliver 
(r. Hargitai Iván)

2004 Varga Katalin -  Szász Ilona: Gőgös 
Gúnár Gedeon (r. Sramó Gábor)

2005 Vajda Zsuzsanna -  Pilári Gábor:
A szépen szóló Grüffmadár
(r. Vajda Zsuzsanna, Pilári Gábor)
Kék madár (r. Kocsis Rozi)

2006 Rigócsőr király (r. Kuthy Ágnes)
2007 Határtalanul (r. Peter és Zsenya Pasov) 

Mikor kislány voltam (r. Bartal Kiss Rita) 
Fazekas Mihály -  Schwajda György: 
Lúdas Matyi (r. Schneider jankó)

2008 A sárkánykirály palotája (r. Kuthy Ágnes)

Ha a korábban tárgyalt színházak előadásainak 
rendezői névsorából kiemelkedtek bizonyos 
nevek, akkor ez a Bóbitáról nem mondható el 
egyértelműen. A fenti 18 előadáson 13 rendező 
osztozik: Bartal Kiss Rita (4), Sramó Gábor (3), 
Kocsis Rozi (2), Kuthy Ágnes (2), Vajda 
Zsuzsanna -  Pilári Gábor (1), Bagossy László sr. 
(1), Schneider Jankó (1), Peter és Zsenya Pasov 
(1) Szász Zsolt (1), Hargitai Iván (1), Kovács 
Géza (1). (Ahogy itt, úgy a többi színház 
esetében is a teljes bemutatólista rendezői név
sora itt-ott módosítana az arányokon.)

A Bóbitát alapító, közelmúltban elhunyt Kós 
Lajos bábszínháza a zenei és látványelemeket 
helyezte előtérbe, sajátos bábszínházi forma
nyelvet alakított ki, melyben egyaránt helyet 
kaptak a legkülönfélébb bábtechnikák (a tárgy
játékoktól a kanalas-, kesztyűs-, zsinóros 
bábokon át az ujjak játékáig), és a klasszikustól 
a kortárs pop zenéig különféle zenei műfajok. 
Kós irányításával a Bóbita a művészeti 
tevékenység szinte teljes vertikumát képviselte 
a pedagógiai alapú és célú bábozástól a 
létkérdéseket feszegető, új esztétikai utakat 
kereső felnőtt bábszínházig.

A Kós utáni korszakban mindjobban elő
térbe tolakszik teljes testi mivoltában a színész. 
Immár nem valamely bábfigura mozgatója és 
megszólaltatója, hanem színpadi szereplő, aki 
néha csupán ürügyként vesz kézbe valami 
bábként használható tárgyat. Ez a tendencia 
egyébként a teljes magyar bábjátszást jellemzi.

A Bóbita mindenekelőtt generációs színház, 
korábban főként az óvodás és kisiskolás 
korosztálynak készültek produkciók, ebben az 
évben pedig elkezdődött az úgynevezett „cse
csemőszínházi” program is. Az, amiből a Bóbita 
megszületett, a képzőművészet, a zene és a 
színház felnőtteknek szóló ötvözete, az egy-egy 
produkcióban még vissza-visszaköszön, de már 
nem ez határozza meg az együttes arculatát. 
Mindez a háromévente általuk megrendezett 
Felnőttbábfesztivál tartalmára, válogatására is 
kihat, amelyben gyerekszínházi előadások is 
helyet kapnak.

A nemzedéki határt megvonni persze nem 
egyértelműen lehet, és készült a Bóbita műhe
lyében több olyan gyerekelőadás is (pl. Kuthy 
Ágnes közelmúltbeli munkái), amelyek több
rétegű jelentéstartalommal, utalásmezővel és 
jelhasználattal a gyerek és a felnőtt közönséget 
egyaránt képesek megszólítani.

Összegzésül
Ahogy a bevezetőben írtam, a hivatásos és 
állandó játszóhellyel rendelkező pécsi színházak 
mellett az elmúlt években több struktúrán kívüli 
öntevékeny csoport is megjelent. Az első bemu
tatóját 2004-ben létrehozó Árnyékszínház 
(vezetői, alapítói: Szilágyi Eszter Anna és 
Hargitai Iván) Line Knutzon: Közeleg az idő,

2009, Bóbita Bábszínház -  
Fazekas M ihály-Schw ajda György: 
Lúdas Matyi (r. Schneider Jankó)

Luigi Pirandello: A hegyek óriásai, Eugene 
lonesco: A székek című darabjait vitte színre.

Az ugyancsak 2004-ben alakult Üres Tér 
Társulat (vezetői: Körösi Márk és Tasnádi 
Zsófia) Tasnádi István Phaedra, Közellenség, 
Egressy Zoltán: Baleset, Tamási Áron: Énekes 
madár című darabjai nyomán készített előadá
saik mellett különféle színházi, társművészeti 
projekteket hoztak létre alternatív helyszíneken 
(pl. a Zsolnay-gyár és a Kesztyűgyár, a 
Vidámpark területén), performanszokat készítet
tek stb.

Az Apolló Színkör 2001-ben egyesületként 
intézményesült, pár éve a Szivárvány Gyermek
házban állandó otthonra lelve a Helység 
kalapácsa, Háy János A bogyósgyümölcskertész 
fia, a Don Quijote, Dürrenmatt: Pillanatkép egy 
bolygóról tűnnek főbb produkcióiknak (ezeket 
Tóth Zoltán és Bagossy László sr. rendezték), 
melyek mellett kiterjedt drámapedagógiai 
tevékenységet is folytatnak.

Alkalmi projektek is bővítik a színházi 
kínálatot, ez év tavaszán például a Cella 
Septichorában került sor Olvasó/próba címmel 
egy vadonatúj magyar darabokat bemutató 
felolvasószínházi sorozatra. A színházi előadá
soknak tehát a legkülönfélébb típusaival, műfa
jaival, egy széles bázison létrejövő, sokszínű 
kínálattal lehet találkozni Pécsett. Ez az alkotói 
oldalon kibontakozó sokféleség azonban nem 
találkozik egy tápláló, megerősítő, igényeket 
támasztó ösztönző környezettel. Ahogy a 
komolyzene helyi értékrendje kapcsán Gönczy 
László megfogalmazta, olyanokat kell egy-egy 
(az itteni esetben: színházi) törekvés jelentő
ségéről, értékéről, támogatandó voltáról meg
győzni (de többnyire csak próbálkozni a meg
győzéssel), akiknek fogalmuk sincs a színházbe
li művészeti minőség mibenlétéről, akik saját 
korlátolt ízlésüket szeretik viszontlátni a színre 
kerülő produkciókban.

A művészet társadalmi helyzete -  nem csak 
Pécsett -  sokat veszített jelentőségéből. Az 
emberi lét otthonosabbá tétele, értékeinek 
feltárása, vitatása, a lét alapkérdéseivel történő 
szembesítés, az önismeret, a méltóság, a 
művészi kockázatvállalás, a művészi munka- 
munka-munka (Csehov) nem számít sem a 
hivatalosságok, sem a nagyközönség szemében 
kurrens árucikknek.

A színház, amely a jelenléthez, a mosthoz, 
a játszók és nézők összelélegeztetésének 
helyzetéhez kötődik, azok számára, akiknek a 
konzervkultúra fogyasztása nyújt élvezetnek hitt 
átverést, túl kockázatos és hozam nélküli 
ahhoz, hogy belemerészkedjenek a színház 
ontológiai mibenlétét meghatározó, minden tár
sadalmi rangot, nemi szerepet, kulturális iden
titást, örökkévalónak hitt közhelyet megkérdő
jelező felforgatásba. A karneválba, a beavatás
ba, a liminalitásba, amelynek közegében átél- 
hetővé válik emberi mivoltunk kiszolgáltatottsá
ga, átváltozó- és megújuló képessége, az 
a különössége, amelyet a társadalmi 
betagozódás, a fogyasztói „kultúra”, a 
szórakoztatóipar következetesen elhallgat és 
elfed. Az ezt a felforgatást átélhetővé tevő pil
lanatok mára szinte hozzáférhetetlenné váltak. 
Elfogytak, elenyésztek. De talán még vannak 
néhányan, akik meg tudják fogalmazni, hogy mi 
hiányzik, és akik értik azt is, hogy nem az az 
igazi érték, amiből sok van, hanem az, amiből 
kevés. ■
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Javaink
csekélyke
hasznosulása
Pécsi fesztiválélet 1998-2009

„Sehaj vadonba 
kivirít a gomba, 

keményre, kerekre, 
ha bolond ne szedd le. ” 

Weöres Sándor: Gyermekversek

Fesztivál: iat-ang. 1. ünnepi játékok, ünnepi 
előadássorozat, gyakran több ország 
képviselőinek részvételével 2. ünnepélyes 
seregszemle
Kulturális turizmus: a kulturális örökség ele
meit, a nemzet jelenkori kultúráját, művészetét 
bemutató programok, rendezvények és az egy
házi-vallási helyszíneknek a turisztikai célú 
hasznosítása

2009-ben közel 3000 magyarországi rendezvény 
szervezői állították magukról azt, hogy fesztivált 
készítettek, ám ez a szám a tizedére csökkent 
volna, ha ezek a fesztiválok átestek volna egy 
egzakt, szakmai minősítésen, s akkor világosan 
elkülönülhetne egy programsorozat a fesztivál
tól, s az sem lenne mindegy, hogy a dinnye 
köré szerveződik valami, vagy Alexander 
Balanescu muzsikája áll a középpontban.

Országos kitekintés
A múlt század '30-as éveiben a Szegedi 
Szabadtéri játékok jelentették az első magyar- 
országi szabadtéri fesztivált. A következő

minőségi ugrást a ’8o-as évek nagy ötlete, 
a Budapesti Tavaszi Fesztivál jelentette, ami 
máig is él, s immár vidéki helyszínekre is átter
jedt. A rendszerváltást követően jobban érvé
nyesülő civil kurázsi számtalan fesztivál meg
születését eredményezte, s bár a Művészetek 
Völgye az utóbbi években halódni látszik, a 
Szigettel egyetemben az ezredforduló 
meghatározó kulturális fesztiváljaivá, mintává 
váltak.

Egy-egy fesztivál létrejöttének indoka, sikere 
gyakorta véletlennek tűnik (a főváros kontra 
vidék szembenállás; a kortárs művészek létre
hozta fesztivál kontra idegenforgalmi szakem
berek munkája eredményeként megszületett 
fesztivál), olyannyira, hogy mára igazán fontos
sá maga a fesztiválhangulat vált (a Sziget- 
fíling), s nem feltétlenül a program, sokkal 
jelentősebb a közösségi élmény. A nyári feszti
vállátogatók zömét a 40 év alatti korosztály 
teszi ki, érdekes, hogy az össznézőszám 
nagyobb hányada értelmiségi.

Finanszírozás
Az utóbbi években a nagyobb hazai kulturális 
fesztiválok költségvetésük 5 0 -6 0 %-á t voltak 
képesek jegy és egyéb bevételekből (szponzo- 
ráció, területbérleti díjak) előteremteni, a többit 
állami forrásokból remélték finanszírozni -  
az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemrég

rendeletben szabályozta, hogy az állami pénz 
legfeljebb nyolcvan százalék lehet egy-egy fesz
tivál büdzséjében. A fesztiválok ugrásszerű 
fejlődése nem járt együtt az anyagi támogatás 
kibővítésével (pályázni lehet, jobb esetben, 
a település önkormányzatához, a megyéhez, a 
régióhoz, és az állami és EU-s pénzalapokhoz), 
mondhatni kaotikus körülmények között jöttek 
létre gigarendezvények (az évenként változó 
keretösszeg, a késve érkező támogatás és az 
utófinanszírozás ténye nehezen megoldható 
probléma elé állította a fesztiválszervezőket, 
akik olykor magánvagyonuk terhére vettek fel 
hitelt). A hosszú távú tervezhetőség érdekében 
évekig lobbizott a Fesztivál Szövetség. 
Alapkérdés, hogy mely fesztiváltípusokat támo
gassák, s milyen mértékben. A kulturális, 
összművészeti, nonprofit fesztiválokat jobban, 
és a profitorientált, ifjúsági (akár nyereséget is 
képes némelyik termelni), és termékfesztivá
lokat kell-e egyáltalán kulturális büdzséből 
finanszírozni. 2007-ben kezdődött meg az a 
munka, amely rendet kívánt teremteni a fesz
tiválok között. A kulturális minisztérium, az 
érintett tárcák és fesztiválszövetségek közösen 
dolgoztak ki egy kritériumrendszert, és 2008 
októberében megindult a fesztiválregisztrációs 
folyamat. Az internetes jelentkezést követően 
egy alapos kérdőív kitöltésével lehet tagjává 
válni a minősített körnek. Márta István, a 
Magyar Fesztivál Szövetség elnöke vezette 
Szakmai Intéző Bizottság (SZIB) négy csoportba 
sorolta be a fesztiválokat: művészeti-kulturális, 
amatőr művészeti, gasztronómiai és egyéb 
kategória létezik. Figyelembe veszik például 
a fesztiválok kulturális tartalmát, a programok 
turisztikai, térségfejlesztő, társadalmi hatásait, 
a szervezők marketing-felkészültségét, s a 
megszülető értékelés előnyt jelenthet a későbbi 
állami, szakmai pályázaton. Az állam 2006-ban 
2,2 milliárd forintot, 2007-ben 1,4 milliárd forin
tot osztott szét a hazai fesztiválok között, 
2009-ben pedig eltűnt a rendszerből a 
Regionális Operatív Program előző évi egymil- 
liárd forintos pályázati alapja, amelyhez sok 
fesztivál fordulhatott támogatásért. 2009-ben 
Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Terület- 
fejlesztési Minisztérium 700 millió forintot osz
tott szét pályázat útján az 50 millió forintnál 
nagyobb költségvetésű fesztiváloknak, a 
kisebbek pedig további 150 millióra pályázhat
tak az NKA-nál, ezenkívül a miniszteri keretből, 
illetve az önkormányzatoktól lehetett kisebb 
összegekhez jutni.
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F E S Z T I V Á L O K R Ó L

A 2009-es év több szempontból is korszak- 
határt jelent a fesztiválok életében (és a kultúra 
támogatásában), mivel a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram bevételét 2010. január í-től az 
ötös lottó játékadójának 90 százaléka alkotja 
majd, mely így a korábbi termékdíjakhoz képest 
(CD, DVD, könyv, újság, folyóirat, képeslap ... 
után fizetendő járadék) sokkal megbízhatóbb 
forrását jelenti a kultúrafinanszírozásnak.

Kulturális járulékbevétel alakulása 
(1999-2009. május 19-ig):

Évek Bevétel (Ft)

1999 3 898 987,3
2000 4 387 4 4 7 ,2
2001 5 074 882,0
2002 5 970 804,0
2003 8 030 462,0
2004 7  7 9 9  563,0
2005 7  277 3 0 5 ,3
2006 8 245 310,9
2007 8 768 817,7
2008 8 612 587,9
2009. május 19. 3 168 167,6

2010-et a kulturális turizmus évének nyilvánítot
ták, így a Magyar Turizmus Zrt. ennek jegyében 
segíti majd a fesztiválok -  így a Pécs 2010-es 
Európai Kulturális fővárosi évének propagálását 
is. Ennek értelmét az bizonyítja, hogy a kul
turális-művészeti fesztiválok látogatószáma 
a válság ellenére sem csökkent a 2009-es 
világgazdasági válság évében.

A vizsgált időszakban igazi divattá lett a 
magyarországi fesztiválszervezés. Sorra szület
tek az egymásra licitáló fesztiválok, létrejöttek 
fesztiválvárosok (Budapest, Pécs, Szeged, 
Debrecen, Miskolc, Győr...), megszokottá váltak 
a fesztiválsátrak, a kártyával a nyakukban 
feszülten telefonáló fesztiválszervezők, a nyári 
könnyűzenei fesztiválozók táskáit átnéző bizton
sági személyzet. Rendszeressé vált a médiában 
a fesztivál-beszámoló műfaja, és ami a legfon
tosabb fesztiválügyben: kinevelődött maga a 
fesztiválozó közönség. A fesztiválfinanszírozás 
kiszámíthatatlansága ellenére a paletta igen 
tág: a zenei, film-, tánc- színház-, irodalmi, 
egyházi és folkfesztiválok sora kibővült a 
gasztronómiai és termékfesztiválokkal, ide 
sorolhatók még a határesetnek számító orszá- 
gos/nemzetközi tematikus napok (A zene világ
napja, a Múzeumok éjszakája), parádék, 
szakvásárok, média „roadshow”-k, melyeket 
ingyenes koncertek öveznek a főtereken. És 
a fesztiválok, ahogy születtek, bővültek, felvirá
goztak, átkeresztelődtek, úgy természetesen 
meg is szűntek (főleg financiális okokból).

Enumeráció
Ha csak seregszemle gyanánt felsorolnám az 
Echo működése alatt Pécsett és közeli 
vonzáskörzetében megtartott fesztiválok listáját, 
már az is kitöltené az írásom másik felét. 
Néhány meghatározó fesztivált mégis megem
lítek: Pécsi Országos Színházi Találkozó, 
Kulturális és gasztronómia fesztivál, Filmünnep, 
Nemzetközi Felnőttbábfesztivál, Pécsi Egyetemi 
Napok, ICWIP, Pécsi Napok, Pécsi Tavaszi 
Fesztivál, Alapzaj fesztivál, Európai 
Bordalfesztivál, Pécsi Szabadtéri játékok, 
Frankofon hét, Déli Szél...

Propozíció
A vizsgált időszak előtti, a mai fesztiváléletre is 
kiható, legnagyobb ilyen jellegű pécsi rendez
vény a Magyar Filmszemle volt, melyet 1965 és 
1982 között rendeztek a városban (ezután 
Budapestre költözött). A helyben működő fesz
tiválok közül a legrégibb -  Nemzetközi Felnőtt
bábfesztivál -  a pécsi Bóbita Bábszínházban 
szervezik 1969 óta háromévente. Míg a Magyar 
Filmszemle anno nem csupán a szakma, hanem 
a szélesebb (nem csak helyi) közönség érdek
lődésével és a nemzetközi média figyelmére is 
számot tartott, addig a legtöbb pécsi fesztivál 
csak a szakmát érdekli, vagy csak a helyiek 
számára jelenthet identitásképző, társadalmi, 
baráti kapcsolatápolási lehetőséget. A szakmai 
rendezvényre remek példa az Országos Kerámia 
Biennále, melyet 1968 óta szervez meg a pécsi 
janus Pannonius Múzeum. Egy-egy kivételt 
leszámítva alig akadt olyan rendezvény a város
ban, amely a vonzáskörzetét tekintve túllépett 
volna a helyi jellegen (ha helyi, regionális, 
országos és nemzetközi vonzerőt különböztet
hetünk meg). Pécs idegenforgalmi célpontként 
folyamatosan csúszott egyre hátrébb az orszá
gos rangsorban, s az itt eltöltött vendégéjsza
kák száma is csökkenő tendenciát mutat.
A helyi identitást, közösségépítést szolgáló 
gasztronómiai-művészeti fesztiválokon túl 
érdeklődőket, vagy legalább hírverést keltett 
a városnak két komolyabb fesztivál: 1988-ban 
az Európa Cantat rendezvénye, és 1994-ben egy 
tévés vetélkedő pécsi forgatása -  Játék határok 
nélkül -  volt képes felbolydítani kissé a város 
álmos hétköznapjait.

A pécsi ezredfordulós fesztiválarculatot 
meghatározó Művészeti és Gasztronómiai Hetek 
fesztivál Bükkösdi László nevéhez kötődött, 
amely lényegi változás nélkül pár éve a helyszín 
nevét vette fel, s most épp a Sétatér Fesztivál 
nevet viseli. A közeli szakrális és történelmi 
helyszínek (a Pécsi Dóm, az Ókeresztény 
emlékek, a Barbakán és a városfal) különös jel
leget kölcsönöznek a fesztiválnak. A rendezvény 
lényeges eleme a kulturális kínálat ingyenes
sége -  igényesebb könnyűzene, jazz, nemzetisé
gi és folklórműsorok, színházi előadások -  
ugyanez a bor, és gasztronómiai kínálatra ter
mészetesen nem érvényes. Az ökör-, 
kürtőskalácssütés, ételszobrászati szimpózium 
egyaránt megfért a palettán, alapjában véve 
egy kellemes esti kiülős, beszélgetős eszem- 
iszomról szólt a dolog, egészen a POSZT (Pécsi 
Országos Színházi Fesztivál) elindulásáig, 
amikor is a kellemes ejtőzés jelleg helyett való
di fesztiválélet szállta meg a Sétateret.

A Pécsi Országos Színházi Találkozó az az 
országos jelentőségű fesztivál, amely a Magyar 
Filmszemle léptékében meghatározóvá tudott 
lenni a város életében. A 2001-ben elindult 
POSZT -  addig évről évre más város adott 
otthont az évad színházi seregszemléjének -  tíz 
napja alatt Pécs mint helyszín oly mértékben 
kap értelmet, mint normál állapotában soha, 
ennyi idő alatt körülbelül 200 esemény zajlik 
(színházi, utcai és gyerekszínházi előadások, 
viták, koncertek, kiállítások). A POSZT verseny
programja alapvetően szakmai jellegű, a külön
böző zsűrik, a szakmai látogatók és a média
munkások a versenyelőadások ülőhelyei zömét 
lefoglalják, viszont a POSZT OFF a színház- 
épület méreteihez képest szinte korlátlan befo
gadóképességgel rendelkezik, s jelentőségében 
is gyakorta felülmúlja a főprogramnak kikiáltott 
rendezvénysort, mert a meghívott programok 
minősége Pécs városát erre a tíz napra

Magyarország kulturális fővárosává teszik.
A POSZT tízéves sikertörténetét a folyamatos 
önfejlesztés jellemezte (egy ekkora léptékű fesz
tivál technikai, logisztikai lebonyolítása is hatal
mas feladat). A pécsi önkormányzat és a kul
turális tárca kezdetben szóbeli megegyezés 
alapján, később szerződésben vállalt 
kötelezettséget a fesztivál közös, egyenlő 
arányú finanszírozására (bár az állam nem 
mindig volt képes teljesíteni a vállalását).
A modell, ha nem is tökéletesnek (ez időnként 
nagyobb költségvisszafogással, egy-egy 
gigaprodukció lemondásával, vagy a szakmai 
közönség részére nyújtott ingyenes szállás
helyek számának csökkentésével járt), de 
működőképesnek bizonyult. A helyiek bevonása 
a fesztiválszervezésbe nem járt minőségcsök
kenéssel (sőt talán ez is hozzájárult a Pécsi 
Nemzeti Színház szakmai nívójának emelkedé
séhez), a szakmai szempontok sem sérültek 
(a versenyprogram kiválasztása mindig vitákra 
adott okot, mert évente más-más művészeti ág 
reprezentatív alkotóját kérték fel, hogy szem
lézze a magyar nyelvű színházi palettát, bár 
megjegyzendő, hogy a színházi „belpolitikában” 
mindig is akadtak ellenérdekű felek, akik csak 
nyaralási lehetőségnek minősítették a fesztivál 
egészét, igaz, anélkül, hogy itt jártak volna).
A POSZT a színházi évadvég után kezdődött 
közvetlenül, június első hetében, ezért az 
egyetemisták és az érettségiző korosztály jelen
tős mértékben kizáródott a fesztiválozók közül 
(a vizsgaidőszak és az érettségi miatt), igaz, így 
is mindig adódtak tumultuózus jelenetek, de 
csak a 8-9. évben jelentek meg először a spon
tán mód színes utcai programok (valaki 
összezenélte magának a vacsorára valót, más 
menyasszonynak öltözve petrezselymet árult...). 
A városban lévő szálláshely-kapacitás majdnem 
egészét leköti a szakmai közönség, ezért a 
POSZT hiába országos jelentőségű (a színházi 
előadás nyelvhez kötöttsége miatt nem jelen
thet nemzetközi vonzerőt), tömeges turis
tacélponttá mégsem teheti a várost, viszont a 
média folyamatos jelenléte remek városmarke
ting eszköz. A POSZT és a jelenlegi Sétatér 
Fesztivál (lánykori nevén Művészeti és 
Gasztronómiai Hetek) összekapcsolódásával, az 
Alexandra Kiadó Széchenyi tér felét lefoglaló 
könyvheti sátras, színpados rendezvényével, az 
Alexandra Könyvhéttel, valamint a POSZT OFF 
egyéb városi helyszíneivel (Művészetek és 
Irodalom háza, Dominikánus Ház, a Jókai tér, 
Tettyei romok, Horvát Színház, Szabadtéri 
Színpad, a Zsolnay-gyár területén lévő Labor, 
a Dante, s annak bezárása után a Kultúrkert, 
üresen álló belvárosi ingatlanok...) olyan szintű 
kulturális kínálatot, s szellemi pezsgést ered
ményez, amely országosan egyedülálló, és 
méltó is egy európai kulturális fővároshoz.

Főik
A Pécsi Folknapok története 1985-ben 
kezdődött, a Szélkiáltó együttes, Andy Rouse és 
a Vizin Zenekar kezdeményezésére indult útjára 
a fesztivál. Később a szervezőmunkákba 
bekapcsolódott Bergics Lajos is, a fesztivál 
a Pécsi Kulturális Központban talált otthonra.
A szervezők az autentikus irányzat mellett teret 
nyitottak a népzenei feldolgozásokat, ill. 
világzenét játszó zenekarok számára is.

A Pécsi Bordalfesztivált kizárólag férfikarok 
és férfi vokálegyüttesek számára rendezik meg 
1993 óta szeptember végén. Az európainak titu
lált rendezvény időnként a „világ” jelzőt is 
viselheti, a megnyitó a villányi, villánykövesdi
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pincesoron zajlik, a gálaestre a Pécsi Nemzeti 
Színházban kerül sor, a Szőlő és bor ünnepén 
pedig mind a kb. kétszázötven énekes fellép.

Épül-szépül...
2008-ban két ígéretes fesztivállal bővült 
Pécs vonzáskörzetének kínálata. A Művészetek 
Völgye anyagi ellehetetlenülése, s egy felkérés 
Villány környékére hozta a korábban a Balaton 
felvidékén tevékenykedő Bárka Színház csapatá
nak egy részét, s megszületett az Ördögkatlan 
Fesztivál. A hasonló koncepció, a természeti 
adottságok sikeressé tehetik az augusztusi fesz
tivált. Orfűn a Fishing on Orfű Alterfeszt rob
bant be, a Panoráma camping területén 2008- 
ban a négy színpadon fellépő 52 együttes 
tömegeket mozgatott meg a három nap alatt.
A Rockmaraton is a sátras fesztiválozókat szólí
totta meg, a rockzenére szakosodott fesztiválon 
100 együttes szerepel, általában hat nap alatt.
A reggae-re szakosodott, de a korábbiaknál 
kisebb méretű fesztivál, a „Batta dem” is gyö
keret tudott verni Pécsett, ahogy a Nemzetközi 
Summertime Blues & Jazz Fesztivál is egyre 
erősödik. Míg a Pécsi Sörmajális a kommersz 
popzenét vállalja fel, addig a Pécsi Egyetemi 
Napok évről évre erősödve megidézni vágyja 
a Sziget hangulatát, elhagyott, üresen álló ipari 
területekre költözve be (2009-ben 15 ezres 
nézőszámot értek el a Bőrgyár telkén négy nap 
alatt, s immár a város polgárai felé is nyitottab
bá váltak).

Siker/kudarc
Pécs 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa 
címet viseli. Az eseménysort megelőző felvezető 
évek programjait, fesztiváljait minél objek
tívebben igyekszem megítélni, annál sok
színűbbnek, érdekesebbnek látszanak, holott 
szinkronitásukban, megélve a folyamatot, 
kudarcok sorozatának tűnik az egész. Az ellent
mondás oka az, hogy Pécs nyertes EKF koncep
ciója és a megvalósult művészeti programok 
között jelentős különbség mutatkozott.
A Pécset határon átnyúló regionális kulturális 
központként, a Balkán felé nyitott kapuváros
ként fejleszteni kívánt regionális programból 
a folyamatos politikai színezetű csatározások 
mentén zajló művészeti igazgatóváltások 
nyomán, a négy, különösebb karaktert 
nélkülöző felvezető év során nem igazán való

sult meg bármi is. Elvesztegették a közönség 
kinevelésének lehetőségét. Mert bár szaporo
dott a művészeti események száma, de míg 
egyes fesztiválok az egyik vezetés alatt a támo
gatandók közé kerültek, addig a következő 
vezetés más érdekérvényesítő hálózatok men
tén talált fontosabbakat. A koncepciózus lép
tékváltás helyett várhatóan egy egész éven át 
zajló fesztiválsornak adhat otthont a város (fel
tehetőleg nem fog elkészülni a helyszínek na
gyobb része, ezért nyári, szabadtéri, s ingyenes 
lesz a legtöbb rendezvény), amely egyes ele
meiben arathat szakmai és/vagy közönségsikert, 
de egyebet a szisztematikus munka hiányában 
(az egész EKF-et övező negatív hírspirál 
nyomán) aligha eredményez. Sorra jöttek létre 
olyan fesztiválok, amelyek gyökeret ereszteni 
nem lesznek képesek, csak a címzett támogatá
sokkal léteznek 2010-ig, utána feltehetően az 
anyagi ellehetetlenülés vár rájuk.

Az eredeti EKF-es koncepciót követi a Kelet- 
Nyugati Átjáró Balkán Világzenei Fesztivál, 
amely egyszerre tanácskozás, fesztivál és kiál
lítás, egy interdiszciplináris tanácskozás, amely 
markánsan képviselte a Takáts józsef fémjelezte 
EKF-program szellemiségét, mely Pécset mint 
a Balkán kapuját tételezte fel, s egy kulturális, 
összművészeti, filozofikus, teoretikus diskurzus 
eredményeképp teremtett lehetőséget a térség 
alkotóinak diskurzusához, ami által Pécs 
közeledhet a kapuváros lét felé.

A Kelet-Nyugati Átjáróhoz hasonló léptéket 
a Közelítés Művészeti egyesület tevékenysége 
képviselt a sok fesztiválkezdemény közül.
A Temporary City 10 napos eseménysora bár
mely európai városban igazi eseményszámba 
ment volna: tíz kortárs művészeti galéria, 
videókávézó, recycling szabóműhely, kapualj 
koncertek és dj-k, utcai vetítések, 
képzőművészeti gyerekfoglalkozások, családi 
majális...

Az ICWIP-et (International Cultural Week in 
Pécs) 1997-ben szervezték meg először, s 2009- 
re már Közép-Európa és az Alpok-Adria térség 
egyik legismertebb tematikus ifjúsági fesz
tiváljává nőtte ki magát. A jelentősége elsősor
ban nem az ingyenes, nyár közepi kulturális 
programokban rejlik, hanem abban, hogy a 
városba vonz külföldi egyetemistákat, leendő 
értelmiségieket, leendő döntéshozókat négy 
kontinens hatvan országából. 2010-ben az EKF 
egyik pillérprogramjaképp 2010 résztvevővel 
igazi tömegfesztivállá válhat, de a valódi jelen

tőségét még így is csak a jövőben leszünk 
képesek felmérni: Pécs felkerül a világ 
térképére. Az itt tanuló, a szervezőgárdában 
és a nyári egyetemi workshopokon résztvevő 
egyetemisták olyan nemzetközi kapcsolati tőkét 
építhetnek ki, amely az ICWIP nélkül aligha 
lenne lehetséges.

A filmes szakma nem véletlenül ünnepelte 
Pécsett a Magyar Filmszemle 35. születésnapját 
(anno itt tartották a Szemléket), ennek sikerén 
felbuzdulva a következő évben, 2005-ben 
megrendezte a város az I. Nemzetközi 
Filmünnepet, amely az egyik leghányattatottabb 
sorsú fesztivállá lett Pécsett. Az ötéves léte 
alatt három névváltoztatáson átesett filmes 
seregszemle -  Nemzetközi Filmünnep, Moveast, 
CinePécs (ez utóbbi név megint nem tökéletes, 
túlságosan egybecseng a miskolci Cinefest-ével) 
-  nem tett túl jót a fesztivál egészének, amúgy 
pedig a folyamatos szervezési hiányosságokat 
még a zsűri elnök Krzysztof Zanussi sem hagy
hatta szó nélkül. Pedig felfuttatni kellett volna 
2010-re a nevet, de már az alapkoncepció sem 
volt túl ígéretes. A délkelet-európai térség első
filmeseinek fórumot adó rendezvény vetítései 
közönségsikerre aligha számíthatnak (ismeretlen 
rendezők, ismeretlen filmjei), egyedül némely 
OFF rendezvények (koncertek, ingyenes 
vetítések, gyerekprogramok) mozgatták meg 
a helyieket.

Az EKF-es felvezető évek legnagyobb 
sikerű rendezvényeit a 2009-es Egyházi kultúra 
évében a komolyzenei koncertek jelentették.
Az Operalia, s még inkább annak ingyenes 
szabadtéri gálaestje, valamint Mahler Vili. Esz- 
dúr „Ezrek” szimfóniájának előadása, ha nem is 
minden esetben a nívójával, de méreteivel, az 
előbbi esetén a fellépő sztár (Placido Domingo) 
vonzerejével tízezreket volt képes megszólítani 
a városban. Érdekes, hogy az éveken át húzódó 
személyi torzsalkodás épp az EKF év előtti 
hajrában csúcsosodott ki egy szakításban: a 
Pannon Filharmonikusok - ,  amely az EKF egyik 
zászlóshajója -  éléről távozó Hamar Zsolt zenei 
igazgató a szakmai program folytathatóságának 
hiányáról beszélt szűkszavú lemondó nyilat
kozatában.

Érzékeny búcsú a távozóktól
A zenei igazgató mintájára sokak lemondhattak 
volna Pécsett (is), és nem csak a fesztiválokon 
számon kérhető művészeti koncepció hiánya 
miatt. Fesztiváljaink, s művészeink (magamat is 
beleértve) mint javaink csekélyke hasznosulása 
miatt, fájhat a fejünk. Nem foghatjuk az egészet 
a politikai összefonódásokra, vagy a gyakorta 
csak túlélésre játszó, konfliktuskerülő 
intézményvezető, szakember garnitúrára.
Európai léptékben egzotikus kisvárosként egy 
napig le tudjuk kötni az ideérkező turistát, el 
tudtunk vegetálni így a múltból: római-török- 
ném et-szláv-cigány-zsidó kulturális hatások 
keverednek itt, de a hozzáadott értékeink 
tálalásával mi, kortárs írók, festők, szobrászok, 
színészek, zenészek, tenni, szervezni vágyó 
civilek... aligha büszkélkedhetünk...

jobban is sáfárkodhattunk volna magunkkal, 
s bár a kollektivizmus kora lejárt, önsajnálattal 
a hangunkban elmorzsolhatunk magunk fölött 
egy könnycseppet: velünk is bánhattak volna 
jobban. Fesztiváljaink zömének hatása jelen for
májában megmaradt a provinciában, vagy ha jó 
pénzen importálunk valami gigászit, s építünk 
itt-ott egy kellemes „Patyomkin-falut”, semmi 
sem változik. Mert ha elvonul a cárnő, s elbont
ják a díszleteket, megmarad továbbra is olyan
nak a mi kis a vidéki városunk, amilyen volt. ■
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Kulturális pillanatképek
Noha ebben a lapszámunkban nem szemlézzük az elmúlt hónapok kulturális eseményeit, 
itt felvillantunk néhány emlékezetes pillanatot a közelmúltból.

Gyilkosság a Székesegyházban, T. S. Eliot drámája 
a Pécsi Bazilikában a pécsi püspökség millenniumán.

Lovak az ablakban, Mátéi Visniec drámája 
Arad város napján a Pécsi Harmadik Színházban.

Megnyílt a Nádor „rom" Galéria. Ideiglenes képzőművé
szeti kiállítótér a kávéház és hotel jobb sorsra fordultáig.

Az Operába pécsi gálakoncertje a Bazilika előtt, amelyen Plácido Domingo nemcsak együtt énekelt az énekverseny 
díjazottjaival, hanem időnként dirigálta is őket.

Molnár Sándor (Pécs) keramikusművész 
kiállítása a Pécsi Galériában

II. Ördögkatlan Fesztivál Dél-Baranyában. 
Alexander Balanescu és a Muzsikás együttes.

Ideiglenes projektek c. rendezvénysorozat a Király utcában. Mahler Vili. Esz-dúr („Ezrek") szimfóniája a Szent István téren, a Pannon Filharmonikusok kibővített
(Sztranyák Gergely programja) zenekara és vendégművészek előadásában, Hamar Zsolt vezényletével.

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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„Borban az igazság -  
In vino veritas”

m

M o n d já k , „a jó  bornak nem kell cégér”, de hogy 
tudják, Pécs belvárosában a Jókai tér 7 . szám alatt 

V IN O T É K A  néven borszaküzlet kín álja  Baranya és 

az ország legkiválóbb palackozott minőségi borait, 

pezsgőit.

Szolgáltatásaink:

—  H ázi vinotéka kialakítása

—  Névre szóló palack- és pohárgravírozás

—  Díszcsom agolás

—  Különböző poharak, kelyhek, kancsók stb.

—  Esküvőre, eljegyzésre, rendezvényre hordós- 

bor-ajánlás, háztól házig szállítás

—  Cégeknek nagyobb tétel rendelése esetén névre 

szóló palackozás

—  Inform ációk a V illá n y -s ik ló s i Borútról és más 

borvidékekről

—  K is -  és nagykereskedés

Szakértelmünket és választékunkat az Önök szolgá

latára ajánljuk, hogy a közösen kiválasztott bor e l

fogyasztása egy emlékezetes gasztronómiai é l

ménnyé váljék.

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.

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

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

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt Qókai 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

A z  Echo következő száma 
2009. december közepén jelenik meg

E s z á m u n k  s z e r z ő i :

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 

Balogh Balázs egyetemi hallgató (Pécs) 

Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)

Gönczy László zenetörténész (Pécs) 

Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)

Molnár F. Tamás sebész, író (Pécs)

P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 

Patartics Zorán építész (Pécs)

G á b o r Jenő ( 1893- 1968) 
Ö narckép gitárral, akvarell

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

MódiStudió, Budapest 

Nemzeti Civil Alapprogram 

Pécs M. J. Város Önkormányzata 

Rippl Vinotéka, Pécs 

Kalamáris vendéglő, Pécs 

Antikart és Modernart Galéria, Pécs

4//ODERN/1RT
/TALÉRIA

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

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

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  XII. évfolyam 3. szám 
2009. július-szeptember 
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