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Tisztelt
Előfizetőink!

Örömmel közöljük, hogy az ECHO 
kulturális és művészetkritikai folyó
irat 2010-ben hat alkalommal, azaz 
ismét kéthavonta fog megjelenni. La
punk történetében változást jelent, 
hogy az új évnek új főszerkesztővel 
vágunk neki -  a leköszönő P. Müller 
Pétert a szerkesztőség legfiatalabb 
tagja, Balogh Róbert váltja.

Szükségét éreztük a megújulásnak, 
de ez nem azt jelenti, hogy az eddigi 
szellemiségünknek, témáinknak hátat 
fordítanánk: ezután is számíthatnak a 
kritikai hangvételre, értékütköztető in
terjúkra, tematikus összeállításokra, 
minőségi fotóanyagra.

Örömmel közöljük azt is, hogy az 
egyes lapszámok ára 550  Ft-ra 
csökken! Az évi hatszori megjelenés 
miatt az előfizetés díja is változik,

3500  Ft-ra. Ez az összeg a posta- 
költséget is tartalmazza.

Kérjük Tiszlelt Olvasóinkat, hogy 
előfizetési szándékaikat 2010. január 
31-ig jelezzék az alábbi címeken: 
Telefon: (72) 314-229  
Levélcím: 76 21 Pécs, Király u. 21. 
E-mail: miter.harnoczy@freemail.hu

Korábbi, rendszeres előfizetőink 
ezután is automatikusan kapják 
az ECHO-t.
Köszönjük!

Az Echo szerkesztősége 
eredményes, boldog új évet kíván 
0 lap olvasótáborának 
és szimpatizánsainak!

mailto:miter.harnoczy@freemail.hu


Levelek Pikszből

Költözöm, 
autóra hordják mindenem, 

elmegyek, 
ez a lakás már nem lesz 

a lakásom nekem.

Költözöm, 
van ki- és bejelentőlapom, 

elmegyek,
a régi lakást én most itt hagyom.

Bereményi Géza -  Cseh Tamás: 
Költözködés (részlet)

Drága nővérem, kedves M!

Amikor öt éve először írtam neked innen, azt 
a kérdést tettem fel Piksszel kapcsolatban -  
a városnak címezve - ,  hogy „minek nevezzelek”. 
Sok meglepetést tartogatott nekem ez a hely, 
de ilyen hosszú időt még sohasem töltöttem el 
egy helyen. Amikor idejöttem, akkor is tudtam, 
hogy ennek az ismerkedésnek és megnevezési 
kísérletnek egyszer vége lesz, és eljön az az 
idő, amikor elmegyek innen. Ez az idő most 
érkezett el, mostanra érett meg bennem 
a hosszabb ideje érlelt elhatározás.

Úgy érzem, elég időt töltöttem itt. Eleget 
ahhoz, hogy ismerjem ezt a várost, eleget 
ahhoz, hogy már ne tartogasson számomra 
meglepetést, eleget ahhoz, hogy más, jövőbeni 
helyek jobban érdekeljenek, mint az itteni.

Első innen írt levelemben a következő alap
benyomásomat rögzítettem: „Úgy látom, mintha 
ezt a helyet sok gazdátlan árva lakná, aki 
a saját gazdátlanságának tapasztalatából 
kiindulva maga sem gazdája annak, ami rá van 
bízva. Hiába mondatja azt sokakkal az 
évtizedes tapasztalat, hogy ez egy múzeumi 
város, ha egy kiadványszerkesztő a telefon
könyvéből ezt az intézménycsoportot teljesen 
mellőzi. Nem az övé. Hiába hangoztatják 
mások, hogy ez a hely a Dél-Dunántúl ilyen
olyan központja, ha az ide való eljutást egy 
közlekedési vállalat megnehezíti. Nem az övé. 
Hiába akasztja a városra a mediterrán hangula
tok címkéjét valaki, amivel ellentmond az itt 
élők és az ideérkezők tapasztalatának. Csak 
az ötlet az övé, de nem az övé a város”.

Lehet, hogy valamennyit változott a helyzet, 
lehet, hogy pontosabb a telefonkönyv, utas- 
barátabb a menetrend és bársonyosabb a 
propaganda. De a szellemiség, a mentalitás, 
a habitus e röpke avagy hosszú öt év alatt mit 
sem változott. Nem a részletekben, hanem az 
egészben. Nemrégiben arról is írtam neked,

El / Away

mennyire nomád módon viszonyulnak a rájuk 
bízott javakhoz ilyen-olyan tisztségviselők, akik 
kifosztják és terméketlenné teszik a 
hatáskörükbe adott és általuk működtetésre, 
netán felvirágoztatásra szánt területeket, ahe
lyett hogy lojálisak volnának mind a területhez, 
mind annak lakóihoz.

Ezek a tapasztalatok, benyomások a helybe
lieket sokkal jobban sújtják, mint az ideiglenes 
itt tartózkodót, aki talán -  távolabbról jőve és 
távolabbra tekintve -  pontosabban látja, mi is 
itt a helyzet. Nemrégiben lapozgattam egy 
könyvben, amely a vidékiség, a bezárkózó 
(palánk mögé, vár-, városfal mögé húzódó) zárt 
közösség szellemiségéről szól.

Sok mindent megértettem abból, amit 
Pikszben észleltem, s ami folytonos feszültség
ként, szellemi küzdelemként jelent meg a sze
memben egy kicsiny alkotóértelmiségi csoport 
(művészek, tudományos és kulturális szakem
berek egy része) és a többiek között.

Mivel rövidesen elhagyom ezt a várost, 
nincs okom és szándékom pár sorban össze
foglalni öt év tapasztalatát, csupán idézek 
néhány sort ebből a kötetből, melynek több 
passzusát mintha erről a vidékről írták volna. 
„Vidéken a kivételességet fogyatékosságnak 
tekintik”, az ilyen helyet uraló szemlélet szerint 
„gondolkodással semmit sem lehet elérni.
A gondolkodás bujálkodás”. Az ebben a közeg
ben élő kultúrafelfogás szerint „a kultúra a min- 
dennapiság nyomorúságától való szabadulást 
jelenti, de a tőle való teljes »megszabadultsá- 
got« is. A kultúra sziget a banalitás tengerében,

de egy fantasztikus sziget, mely a banalitással 
szinte megsemmisített szellem fantáziájában 
született; világ a világban, magának való világ, 
lakói pedig összeesküvők, akik a szellem arisz
tokratizmusának rendkívül leegyszerűsített 
álláspontját képviselik”.

Tehát a kultúra egyfelől gyanús kevesek 
ügye, valami titkos társaság tagjaié, másfelől 
a „mi” kultúránk mindenkié, aki a kultúrát 
búfelejtőnek, a mindennapokból kikapcsoló 
dáridónak tekinti, lacikonyhával, lakodalmas 
rockkal, meg ami vele jár. Ez utóbbi különbség- 
tétel elutasítása is a vidékiesség sajátja, hiszen 
„a vidék szelleme nem ismeri el e »magasabb«, 
szellemi tevékenységgel teli szférák meg a min
dennapi életet felölelő, »alacsonyabb« szférák 
közti különbséget, mi több, a kegyetlenségig 
menően ellenáll e megkülönböztetésnek”.

Na, de elég a citátumokból, amelyeket 
ebből a negyven évvel ezelőtt írott könyvből, A 
vidék filozófiája (Filozofija palanke) című kötet
ből, a szerb Radomir Konstantinovic művéből 
vettem.

Csupán annyit szeretnék mondani, hogy 
tovább állok innen. Ez az utolsó Pikszből írott 
levelem. Mennem kell. Innen. El.

Szeretettet ölel fivéred. W.

Fordította:



Búcsú az
Az Echo szerkesztősége 2009 júliusában úgy 
döntött, hogy a 2009 végéig kiadható két lap
számunk közül az elsőben áttekintjük a pécsi 
kulturális élet főbb (intézményi) tényezőit, ten
denciáit a lapalapítástól napjainkig), megvizs
gáljuk Pécs felkészültségét a „nagy megméret
tetésre” (ez volt a 2009/3-as, októberi szá
munk). A másik -  mostani -  lapszámunkban 
pedig az Echo tizenkét évének cikkeiből adunk 
válogatást, bemutatva az Európa Kulturális 
Fővárosa évéhez elvezető utat, és visszaidézve 
ennek a tizenkét évnek az Echóban megmu
tatkozott szellemiségét -  a lap szemszögéből 
és korábbi írásainak is a tükrében.

Amikor ezeket a lapszámokat a nyár során 
előkészítettük, tájékoztattam a szerkesztőség 
tagjait arról, hogy az év végével leköszönök 
a lap főszerkesztői posztjáról.

Ennek a döntésnek több oka van, amelyek 
részben az elmúlt öt évben főszerkesztőként a 
lap anyagi fenntartásával, létének biztosításával 
kapcsolatos’ tapasztalataimmal, részben a 
2010-es év beköszöntével függenek össze.

Az a támogatás, amely az Európa Kulturális 
Fővárosa címet elnyert Pécs városától az Echo 
megjelentetésére jutott (a legutóbbi években 
kb. egyetlen lapszámra elegendő összeg), 
folytonosan a lét/nemlét határán tartotta a 
lapot, és a tervezhetőségnek, a szerzők laphoz 
kötésének állandó bizonytalanságával járt.

Emellett a 2010-es év eljövetele ellent
mondásos helyzetet teremt, főként azoknak, 
akik -  mint jómagam is -  a kezdetekben része
sei voltak az Európa Kulturális Fővárosa címhez 
elvezető útnak. Az Echo kezdettől fogva 
elkötelezetten támogatta és alakította a cím 
elnyerésének előkészületeit. Szerkesztőségünk 
több tagja tevőleges résztvevője volt a pályázat- 
írás időszakának, majd a programtervezés első 
éveinek. Az Európa Kulturális Fővárosa címmel 
kapcsolatban az Echo mindig kereste a 
kezdeményezés, a pozitív irányban való befolyá
solás lehetőségeit, vagy igyekezett felhívni 
a figyelmet a rossz irányokra, s azok következ
ményeire. Korábbi lapszámainkat -  illetve a 
jelen válogatást -  fellapozva erről az Olvasó 
könnyen meggyőződhet. Ugyanakkor a magam 
részéről az elmúlt öt év során azt is szomorúan 
konstatáltam (nyilván nem egymagám), hogy 
mivé lett a pályázat eredeti eszmeisége, milyen 
revíziót szenvedtek el az eredetileg szellemi 
konszenzuson alapuló elképzelések, és milyen 
torzulásokon mentek át az eredeti tervek.

A magam részéről nem kívánok ünneprontó- 
ja lenni a 2010-es évnek, de tisztában vagyok 
vele, hogy az általam mérvadónak tartott 
értékközpontú, minőségellenőrző, kritikai és 
szókimondó magatartást 2010-zel kapcsolatban 
sokan zavaró elemnek, merő irritációnak 
érzékelnék. Az Európa Kulturális Fővárosa év 
során az illetékesek és a közreműködők közül 
sokan valószínűleg azt fogják majd bizonygatni 
ország-világ előtt -  tekintet nélkül a tényleges 
helyzetre - ,  hogy minden rendben van, minden 
az elképzelések szerint alakul, követvén azt az 
örökbecsű ferencjóskai mintát, miszerint minden 
nagyon szép, minden nagyon jó stb.

Az Echo -  mondhatni -  folytonos létbizonyta
lansága nyilvánvalóan kapcsolatban van a lap 
által képviselt szellemiséggel. Az elmúlt tizenkét 
évben az Echo még önnön létének kockáztatása 
árán sem adta fel a szellemi függetlenségét. 
Soha nem akart „udvari” lappá válni, belemenni 
abba az önfeladásba és zsákutcába, amelyet 
a fenntartó iránti kritikátlan lojalitás kényszere 
jelentett volna, vagy abba a helyi művészeti 
intézményi (valós vagy lehetséges) támogatók 
által elképzelt és elvárt viszonyba, hogy a 
támogatásért cserébe megkapják, a támogatás
sal megveszik a róluk kiállítandó kedvező 
bizonyítványt.

2003 tavaszán, a lap 6. évfolyamának 
2. szám hátsó borítóján jelentek meg a 
következő szerkesztőségi sorok: „Lapzártakor 
egyértelművé vált számunkra, hogy már nincs 
hova pályázni, nincs kinél kalapozni, nincs már 
nyomda, amely ingyen dolgozna, egyre 
kevesebb a minőséget teljesítő szerző, aki nem 
tart számot honoráriumra, nem adnak ingyen 
papírt és fax-üzenetet, és kevés már a misszio
nárius vállalás...”.

Ezeket a hat évvel ezelőtti okokat, érveket 
sorra véve, 2009 végén is elmondhatjuk, hogy 
a város által megítélt támogatás a lap éves 
költségeinek kisebbik része. És ez a támogatás 
is, mint a mesében, hol volt, hol nem volt.
A városnak és a kultúra irányításáért felelős 
vezetőinek a laphoz való viszonyát mi sem 
érzékelteti jobban, mint az a tény, hogy 
a 2005-ös évben, amikor Pécs az Európa 
Kulturális Fővárosa címet elnyerte, a város 
kulturális vezetése megvonta a laptól a támo
gatást, és abban az évben az Echo Pécs 
városától egyetlen fillért sem kapott. Az akkor 
ezt a döntést meghozó, kultúráért felelős alpol
gármester, egy ideje újra ezen a poszton van. 
Ugyancsak jellemző -  bár nem a finanszírozásra 
vonatkozó -  viszonyt mutat, hogy 2007-ben az 
EKF menedzsmentközpontja lemondta az Echo 
előfizetését, azét a lapét, amelyben Magyar- 
országon a legtöbb EKF-fel (hazaival és 
nemzetközivel) kapcsolatos információ, elemzés 
megjelent.

A pályázati lehetőségeink mindig szűkösek 
voltak, mert a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
művészeti ágakra szakosodott, országos ter
jesztésű lapok támogatását részesíti előnyben, 
és az Echo a maga összművészeti, várospoli
tikai és lokális jellegével az NKA profiljába nem 
illik bele (bár volt egy év, amelyben támo
gatóink között az NKA is megjelent).

Amikor lehetőségünk nyílott a Nemzeti Civil 
Alaphoz (NCA) pályázni, éltünk vele, de aztán 
jött a fiktív alapítványokat, szervezeteket létre
hozó és a civil programok pénzét fiktív prog
ramokra elszámoló bűnügy, amelynek nyomán 
felfüggesztették az NCA pályázatait, így ez a 
pályázati lehetőség is szünetelt, majd pedig 
töredékére apadt a korábbinak.

A lap létét, működését meghatározó módon 
biztosító magántámogatók felkutatása, meg
győzése számos nehézséggel járt. Rendre fel-

Olvasótól
vetődtek a szerkesztőségben és szimpatizánsai 
körében különféle ötletek, hogy mely szemé
lyeket, vállalkozásokat kellene megkeresnünk. 
Számos ilyen próbálkozásunk volt. Legtöbbször 
már a kapcsolatfelvétel során kiderült, hogy 
semmire vagy néhány lapoldal előállítását 
fedező támogatásra számíthatunk. Ahol 
hosszabb tárgyalási folyamat zajlott, a kimene
tel ott sem volt soha eredményes. Erre egy 
példa a közelmúltból.

Egy nemzetközi termék forgalmazásával 
foglalkozó cég illetékesével felvéve a kapcsola
tot, az illetőtől az Echo bemutatását követően 
ezt a levelet kaptuk: „Köszönöm a lapokat, 
megkaptam, és nagy örömmel lapozgattam. 
Valóban egy igényes, magas színvonalú kiad
ványt szerkesztenek, amihez őszintén gratu
lálok!” (2008. december)

Aztán amikor már a támogatás mértéke volt 
a téma, az általunk megadott éves költségek és 
a szóba jöhető támogatás, akkor az alábbi 
válasz érkezett: „Az Ön által jelzett támogatási 
összeg sajnos fényévekre van a lehetőségeink
től (itt kb. íox szorzót értsen), amit a jelen 
gazdasági helyzet tovább ront. Tehát lapszám
kiadást ránk semmiképpen ne alapozzanak, 
kérem. Abban az esetben, ha egy-egy kisebb 
összeg is segítség Önöknek (ez alatt 50- 
100 000 Ft-ot értek), kérem jelezze, mit tudnak 
kínálni számunkra ezért.” (2009. január) Ennek 
a cégnek egyébként -  miként az a sajtóban ez 
év novemberében megjelent -  a 2008-as éves 
bevétele két és fél milliárd Ft volt.

Félreértés ne essék, senkit nem kárhoztatok 
azért, mert nem tette bele a hasznát az Echo- 
ba, de a támogatási lehetőségek körül újra és 
újra felébredő illúziók kapcsán nem árt elmon
dani, hogy mi is a tényleges helyzet.

Még valamit a lap anyagi kondícióiról: 
az Echónak a fennállása során sohasem volt 
alkalmazottja, senki sem élt (meg) abból, hogy 
a lapot készítette. A lap előállításában részt
vevők saját infrastruktúrájukat apportálták bele 
a lap megjelentetésébe, a megjelentetéshez 
kapott támogatáshoz tehát hozzátettek, nem 
elvettek belőle, egyedül a kinyomtatást nem 
saját erőből oldottuk meg. Amikor a nem túl 
távol lévő Kulturális Fővárosokat (Graz, Linz) 
felkerestük, ezt a saját zsebünkből tettük, és 
magunk finanszíroztuk azt, hogy az Echo értő 
olvasóit tájékoztassuk arról, amit az EKF 
kapcsán másutt tapasztaltunk.

Ami a lényeget, az Echo szellemiségét illeti, 
a lap az elmúlt tizenkét év alatt mintát adott, 
értéket képviselt. Próbálta alakítani, befolyásol
ni azt a szellemi, kulturális, művészeti közeget, 
amely Pécs városát jellemezte -  miként ez a 
honlapunkon szereplő küldetésnyilatkozatban is 
olvasható. Úgy látom azonban, hogy az Echo 
szellemisége és a körülötte kialakult szellemi 
holdudvar mindvégig idegen test maradt a 
Pécset meghatározó szellemi környezetben. 
Azok az értékek, elemzések, prognózisok, ame
lyeket az Echo adott, nem kaptak gyakorlati,
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Aknai Tamás

döntéshozói, szemléletváltozásbeli 
visszaigazolást. A lap törekvéseire a Pécs 
városát uraló szellemiség nem reagált, 
vagy legfeljebb elutasította azt.
Az Echóban megjelent érvek, elemzések 
süket fülekre találtak.

Nemrégiben egy nemzetközi konfe
rencián az Echo Európai Kulturális 
Fővárosokat bemutató interjú- és 
cikksorozatát ismertettem. Az EKF 
témájával foglalkozó résztvevők olyan 
értékes és egyedi eredménynek tekintet
ték ezt az ismeretbázist, hogy azt java
solták, ezek az írások legyenek lefordítva 
és a nemzetközi színtéren hozzáférhetővé 
téve, hogy mások is építhessenek az 
Echo EKF-es ismeretanyagára. Ez az euró
pai érdeklődés azonban nem találkozik 
sem a helyi elismertséggel, sem a helyi 
támogatással, és a mai viszonyok között 
merő illúziónak tekinthető.

Az Echo főszerkesztőjeként tehát, 
levonva a fentiekben vázolt helyzet 
tanulságait, ezennel elköszönök az 
Olvasótól.

Kedves Olvasó! Isten Önnel...
P. Müller Péter

az Echo főszerkesztője

Az Echo szerkesztői voltak: Aknai Tamás, 
Balogh Róbert, Cseri László, Gönczy 
László, Harnóczy Örs, Koszits Attila,
P. Müller Péter, Patartics Zorán és 
Zábrádi Mariann.

2010-től a lap szerkesztésében nem vesz 
részt: Cseri László, P. Müller Péter és 
Patartics Zorán.

Olvasó!
Te, kedves Olvasó!
Korszakok váltják egymást, minden 
ciklust megelőz egy jobb, egy hős-, egy 
aranykor, mely után írástudóként csak 
vágyakozhatunk, s a hanyatlás történetét 
rögzíthetjük elmerengve. De néhanap a 
„széles értelemben vett érzéki észrevevés” 
(Heidegger) mégis ironikus/önironikus 
körülpillantást eredményez a létezésben. 
Szeretem ezt a léhán definiálhatatlan 
érzéki teljességet, s örömmel osztom 
meg másokkal is.

Az a megtiszteltetés ért, hogy az 
ECHO folyóirat szerkesztőségének több
ségi döntése alapján a lap következő 
főszerkesztője lehetek. Igyekszem a 
bizalmat megszolgálni!

Balogh Róbert
az ECHO főszerkesztője

Köszöntjük az olvasót! -  részlet

Nem rögtönös szándék és a helyzet azonnali megfilozofálása szülte a kritikai lap megteremtésének 
a tervét. Igen hosszú érlelődési folyamat, szétszórtan és alkalmilag megfogalmazott ötletek alakították 
azt és biztonsággal állíthatjuk, hogy az együttérzők, együtt gondolkodók, pécsi polgárok, modern 
mecénások nélkül hamvába holt idea maradt volna még sokáig. De aki az állapotváltozásoknak magya
rázatot kíván adni, az okfejtései közben óhatatlanul elejt kritikai kijelentéseket is. Sokaknak tetszett 
a szakosodott véleménynyilvánítás fórumát megteremtő szándék és számosán közülük szurkolónak 
mögénk álltak.

Miben foglalhatja össze a város lakója érveit, amikor ittlétének okát magyarázza? A földrajzi helyzet 
kivételes harmóniájában, lakásviszonyainak tökéletes megoldottságában, vagy éppen hangot adhat 
örömének, hogy mennyi munkahely között válogathat? Természetesen mosolyogja meg ezeket az 
érveket bárki. Szeretjük azonban ezt a várost, mégpedig valószínűleg azért, mert értékének tartjuk 
a korát, elődeinek formákat teremtő szorgalmát. A múzeumok kiállításait, a Zsolnay gyár termékeit, 
a Corpus Christi kápolnát. Mindezek talán az élő értékválasztásokat is segíthetik. A város művelődési 
életének, ekként önérvényesítésének és értékének folyamatos megmutatásáról talán szabad nyil
vánosan gondolkodni. A különböző művészeti-kulturális területek számottevő minőségű és igen gazdag 
helyi programkínálata elenyésző mértékben váltja ki a jobbító szándék, a népszerűsítés, tanítás és 
értelmezés felhangosítására hivatott médiák érdeklődését. A városban tevékenykedő művészek és 
műbarátok, a Pécsett működő művészeti szervezetek, az építészek kamarája és Pécs megyei Jogú 
Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága, egy sor derék és odaadó pécsi polgár előzetesen teljes 
erkölcsi és részleges anyagi támogatásáról biztosította az Echót. A pécsi kritikai szemlét. Hogy a „min
den lehetséges és mindent szabad” jelszavai mellett megfoghatóvá lehessenek a „mi a jó, mi a rossz 
és miért” -  minden bizonnyal vitákra sarkalló minősítései is.
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Cseri László

Tavaszi fesztivál és vaníliáscukor
A Budapesti Tavaszi Fesztivált már 1981-ben megrendezték abból a felismerésből, hogy a kultúra és a 
turizmus egymást kiegészítő és segítő területek. Történt mindez akkor, amikor a rendszerváltozás kife
jezés halvány gondolatától a mai ellenzék 99 százaléka még fürdőszobai magányában is elpirult volna, 
amikor Leonyid lljics Brezsnyev -  aki „fontos szerepet töltött be a szubjektivista vezetési stílus 
leküzdésében” -  második gyermekkorát élte, s amikor az Esztétikai lexikon sokadszor átdolgozott, 
bővített kiadásából megtudhatta a kultúrára szomjazó elő-polgár: „Az újabb marxista terminológia 
hazánkban a pártosságnak tágabb értelmű tartalmát az irányzatosság kategóriájával jelöli”.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál azóta, ahogy a pártosság és az irányzatosság is, egyre inkább terebé
lyesedik, ha kinyitjuk ez évi vaskos programfüzetét, mindjárt szemünkbe ötlik az a térkép, amelyen 
jelzik, hogy a fővároson kívül mely városok vesznek részt benne, s belül megtalálhatjuk ezek részletes 
programjait is. Debrecen, Kecskemét, Gödöllő, Szentendre, Győr, Sopron, Szombathely és Kaposvár.
S bár a vidéki városok ajánlata szegényesnek mondható Budapestéhez képest, de azért Debrecenben 
többek között mégiscsak vendégszerepei a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Kocsis Zoltán, a Balett Jazz 
Art de Paris, a Budapest Táncszínház, a Golden Gate Quartet, a Kreml Balett. Gödöllő helyet ad a 
Magyar Polgármesterek II. Világtalálkozójának, az Amadinda Ütőegyüttesnek. Győrben Kamaraszínházi 
Találkozót szerveznek, a VII. Országos Richter János Fafúvós Verseny díjkiosztó hangversenyét, ipar- 
művészeti kiállítást a magyarországi török hódoltság korából és Magyar Filmnapokat. Kaposváron 
Nemzetközi Népzenei és Néptánctalálkozót, ugyanezt fúvószenei területen is, és estet a nyugati magyar
ság irodalmáról. Kaposvár városa Budapesten is megjelenik jelmezes felvonulással a Váci utcán, 
néptánccal és népzenével a Vörösmarty téren, régizenével a Magyar Rádió Márványtermében, zenés 
népszínművel a Budapesti Operettszínházban. Kecskeméten Reneszánsz Vigasságokra kerül sor, Jandó 
Jenő Liszt-hangversenyt ad, megrendezik a Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozót és a VII. 
Nemzetközi Bohém Ragtime és Jazz Fesztivált. Sopron vendége lesz a Magyar Virtuózok Kamarazenekar, 
a Mendelssohn Kamarazenekar, két hétig tart majd a III. Soproni Színházi Kamarafesztivál. Szentendrén 
Cseh Tamás, a Muzsikás Együttes, a Vujicsics Együttes, a Komédium Színház, a Kaposvári Csiky Gergely 
Színház fordul meg, Szombathelyen pedig a Régizene Együttes, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, Sebő 
Ferenc, a Madách Színház, a Kecskeméti Katona József Színház.

Pécs, amely iparának halála után már csupán megmaradt kultúrájából profitálhatna, szinte teljes 
egészében kimaradt mindebből, csekély vigasz a városlakóknak a Pécsi Balett budapesti, a PNSZ 
kecskeméti és a Pécs-Kaposvár Egyesített Szimfonikus Zenekar kaposvári szereplése. A város könnye
dén elveszítheti azt az esélyét, hogy ha kismértékben is, de bekapcsolódhasson az ország és a világ 
kulturális életének vérkeringésébe. Kevéske kárpótlásnak tűnik a nyáron megrendezendő zenei fesztivál 
és a szeptemberi Pécsi Napok, szegényes sörsátraival.

Visszatérve 1981 tavaszára, bár a rendszerváltásnak még nyoma sem volt, Pécs kulturális élete 
a mainál pezsgőbbnek bizonyult. Megalakult dr. Orbán György vezetésével a Fiatal Művészek Klubja, s 
akkor határozta el a város kulturális vezetése, hogy a Pécsi Nyári Színház programja a Bartók évforduló 
jegyében bonyolódik majd le. Persze, akadtak negatívumok is. 200 mázsával kevesebb vaníliáscukrot 
igazolt vissza a gyártó a Füszértnek, így ebből a keresett árucikkből egész Dél-Dunántúlon hiány 
mutatkozott. Ez a kulturális élet sodrában nem okozott ugyan látványos megtorpanást, de egy kis 
keserű szájízt mindenképpen hagyott maga után.
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Patartics Zorán

Pécsiségünk építészeti jelene 
-  építészeti jelenünk pécsisége
-  részlet
Hiszek a pécsiség létezésében, de nem hiszek 
a szó elterjedt használatában. A város lokálpat
riotizmusa jótékony, mikor kötődést és erőt ad, 
de gát, ha korlátokat szül. A bezárkózás és a 
túlzások, a rosszul értelmezett, túlbecsült öntu
dat zavarokat teremthetnek. A megállíthatatlan, 
különbségeket elsimító, uniformizáló építészeti 
törekvések ugyan ezáltal szerencsére kiszorul- 
nak(?), de helyükbe sajnálatos módon nem 
valamilyen tényleges mikrokultúra, közösségre 
jellemző és közösséget formáló erő lép. Csak 
egy begerjedt állapot, ami néhány alkotó 
ember, és az általuk teremtett, vagy mégis csak 
importált, de nem uniformizáltnak feltüntetett 
divatok körül jött létre. Ez a zűrzavar, és szem
ben az a repülőről érzékelhető másság -  vele 
azon kulturális aura felismerése, melynek az 
enyém is része és csatlakozhatatlanul érzem, 
hogy hozzá tartozom -  az ingerek olyan 
mértékét és összetételét jelzik, melyben csak 
kevesek képesek eligazodni.

Amit itt pécsi szellemnek mondanak, mások 
távolról gyakran csak provincionalizmusként, 
vagy legfeljebb ízként említenek. Távolról az 
alkotó emberek is néhány személlyel 
azonosítják, ami őket is és a pécsiség és látsza
ta viszonyát is minősíti. Sohasem tudom 
feloldani magamban azt az ellentmondást, hogy 
a kívülállók városunkat, mint kultúrával átita
tott, jó minőségű helyet élik meg, de csak 
kevés egyedi produkció képes megérinteni 
őket. Közben ezt az érzést én is megélem, 
az erő tehát a városban van. (...)

Furcsa igazságtalanság, hogy míg az 
organikus építészet korszerűtlenségben mára 
felülmúlta a hatvanas évek építészetét, mégis 
valamiféle csalóka elvárássá merevedett. 
Pontosan olyanná, mint amilyennel szemben 
meg kellett vívnia harcát érvényre jutásáért 
a hetvenes években. Nehéz ettől szabadulni, 
miközben a hatvanas évek jobb épületei sem 
élveznek megbecsülést. Ez utóbbinak torzított 
emlékei még olyan erővel hatnak, hogy nor
mális megítélését, a tényleges hiányosságok 
megoldását ritkán teszik lehetővé. Ezért vilá
gunk szentimentális pályákon keres lényegtől 
távol lévő mintákat, s kevésbé esik nehezére 
azokat ellényegtelenítve lakni, mint 
felülemelkedni előítéletein és megoldásokon 
elmélkedni.

A jelen „pécsiség” így aztán pikantériába 
hajlott: a fogyasztási cikként nyomuló építészet 
mégiscsak importált lett, kicsit „pécsiesen” 
díszítve. Csak néhány dolog maradt meg valódi 
sajátjából, az hogy játékos, hogy nem bigott, 
s néhány egyéniség.

Mindez reménykeltő, de nem megnyugtató.
A „pécsi iskola” igazából nem létezik. Ha 

e kifejezést mégis használjuk, az utóbbi két 
évtized építészetének formagazdagságát, s némi 
indokolatlan szertelenséget értünk rajta. Épp 
ezért sikerként élem meg, ha valaki észleli 
házaimon a „pécsi iskola” jegyeinek hiányát.
Bár látszólag -  az elfogultak számára -  elsőre 
ez a tagadás öröme lehet, valójában nem az.
Ha tagadom, a szónak egy a húszéves

építészeti vonulat kisajátító gesztusát utasítom 
el, a kötődés azonban nekem is fontos -  
másként. A pécsiség nem húsz évé, és nem is 
a helyi barokk vagy a századforduló saját tulaj
dona. A pécsiség nekem az a rétegződés, téri, 
időbeni és emberek közötti viszonyrendszer, 
struktúra, viselkedés, melyben benne van a 
napfény, az örökség, a történelem, 
kötelezettségeink, a konfliktusok, az iskolák, 
szellemi műhelyek, az individumok, a szellemi 
közélet minősége. A látványos, szimbólumokká 
lett (tett) rétegek alatt még nagyon sok másik 
van, melyre ezek épülhettek. Itt érdekes 
kutakodni. Erre lehet téri és időbeni jelenünk 
építészet-rétegét fektetni. (...)

Mai építészetünk is tükrözi viszonyainkat. 
Úgy tűnik, ma már a személyes emóciók megje
lenítésének senki és semmi sem szabhat határt. 
Az egyéni szabadság és a zaklatott értékrend
ben való élet ilyen fokán a hangulati labilitás is 
indukál építészeti megnyilvánulásokat, és nem 
csoda, hogy képtelen olyan minőségű 
környezetet teremteni, melyre ugyanez a maga
tartás oly nagyon vágyik.

Tanulságos felismerés, hogy a XIX. század
ban is találhatók házak -  és szerencsére azóta 
is -  melyek a tömegek elvárásaival szemben is 
képesek voltak megszületni és állva maradni.

Vigasz lehet ez az építészek azon kis lét
számú csoportjának, akik nem akarják az áru
cikké butított -  bár emocionálisan indokolható, 
de számomra nem igazolható -  építészetet 
„gyártani”. Ha valaki képes átlátni a látszat 
pécsiség délibábján, ebben a városban 
hihetetlen tárházát találja a minőségi, szellemi 
mérföldköveket jelentő házaknak. Ezek az 
épületek, gesztusok kell, hogy kijelöljék az utat 
számunkra, ők állítják fel a megmérettetés igazi 
skáláját.

Ezért lehet rajongani Pécsért. (...)
Az összehasonlításnak nyilvánvalóan nem 

lehet alapja a lakhely szerinti hovatartozás.
Az igazi különbségek a kvalitásokban vannak, 
és zavaró a világra most oly jellemző önisme
rethiány és az építészet túlzott konzumálódása. 
Sokszor hajlamosak vagyunk sértettségre tel
jesítmény és önvizsgálat helyett, de e helyzeten 
csak jól letett épületekkel, gesztusokkal kell és 
lehet változtatni.
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P. Müller Péter

Musicalszínész, tragika, clown
-  Vári Éva
A művészt nem a műfaji sokoldalúsága 
minősíti. Shakespeare-től nem várjuk el, hogy 
miért nem írt regényeket. Nádas Péter élet
művéből nem hiányoljuk a költészetet. Laurence 
Olivier színészi és rendezői pályájának 
megítélését nem befolyásolja, hogy nem szere
pelnek benne zenés játékok, és Marlene 
Dietrich jelentőségét sem kisebbíti, hogy 
alakításaiban sohasem távolodott el a fémmé 
fatale szerepkörétől.

Ám mégis jelentősége van annak, ha valaki 
az irodalomban olyan műfaji gazdagságban 
képes alkotni, mint Goethe vagy Victor Hugó, 
s a színházművészetben olyan sokoldalú, mint 
Louis jouvet vagy Sarah Bernhardt. A sok
oldalúság ugyanis a sémákból, sztereotípiákból, 
kanonizált kategóriákból való kitörést jelenti, 
s mindig szembesít az állandónak hitt formák 
és eszközök viszonylagosságával, ideiglenes
ségével.

A színháztörténetben kialakultak bizonyos 
szerepkörök, állandósult típusok, amelyek 
egyes színházi műfajokban (például a comme- 
dia delfarte-ban vagy az operettben) irodalmi- 
lag is rögzültek. Amióta dráma és színház külön 
utakon járnak, s a szerzők nem egy konkrét tár
sulat adott karakterjegyekkel rendelkező tagjai 
számára írják darabjaikat, azóta a színészek 
előtt két út áll. Azonosulhatnak egy szerepkör
rel, egy típussal, melyet a saját eszközeikkel 
tovább építhetnek, gazdagíthatnak, s pályájuk 
előre haladtával legfeljebb újabb szerepkörbe 
lépnek át; illetve törekedhetnek arra, hogy min
den eljátszott szerepben az egyediség, az indi
vidualitás mutatkozzon meg, amely újabb és 
újabb színészi eszközök kimunkálását kívánja 
meg.

Vári Éva, a Pécsi Nemzeti Színház örökös 
(de társulatának 1993 óta nem) tagja az utóbbi 
művészek közé tartozik. Egyaránt otthon van 
a zenés színházi, a drámai és a vígjátéki 
szerepekben, és hősnőként épp oly hiteles, 
mint epizodistaként vagy karakterszerepben.

Zenés szerepeiben a My Fair Lady Eliza 
Doolittle-jétől a La Mancha lovagja Dulcineájáig, 
a Cigánykerék és a Vértestvérek hősnőitől a 
The Rink Annájáig, operettszerepektől a Nem 
bánok semmit sem Edith Piaijáig teljes értékű 
jellemeket, gazdag személyiségeket kelt életre 
a gyakran csak librettóként vagy kanavászként 
megírt figurákból. E teljesség vagy sokszínűség 
a színészi eszközök gazdagságából, az ének, 
a mozgás, a beszéd technikáinak egyenrangú 
birtoklásából és alkotó alkalmazásából ered.

Prózai szerepeinek sora Shakespeare-től 
Viktor Rozovig, Csehovtól Nell Dunnig, Vitractól 
Brechtig, Maugham-tól Magrinig, Albee-tól 
Bondig, Füst Milántól Spiró Györgyig a dráma- 
és színjáték-irodalom szerzőinek teljes spekt
rumát átfogja. Az irodalmi anyag minősége 
azonban nem befolyásolja a színészi alakfor
málás értékét. Vári Éva a Lear király bohóca
ként vagy a Szentivánéji álom Titániájaként, 
a Leonce és Léna nevelőnőjeként vagy a 
Csodálatos vagy, júlia címszerepében épp úgy 
árnyalt és hiteles figurát teremt, mint a Gőzben 
vagy a Húsdarab egyik asszonyaként.

A Budapesti Kamaraszínház Sirály 
(Madárkák) előadásának Arkagyinájaként,

a Pécsi Harmadik Színház Kvartettjének 
Feleségeként (mindkettőben 1997-ben), az 
utóbbi színház Boldogtalanodénak özvegy 
Húbernéjeként és Tófekjának Tótnéjaként egya
zon időszak (nagymértékben) rokon szerepeit 
úgy formálja meg, hogy sehol sem ismétli 
önmagát. Vári Éva minden alakításával 
meglepetést tartogat. Mert minden alakításával 
megújul, s mert szerepeinek mindig súlya és 
tétje van.

A tragikus figurákba mindig belecsempész 
egy kis tragikomikumot, a komikus alakoknak 
pedig drámai sorsot ad. Ezzel az egydimenziós 
vagy egynemű figurát körüljárhatóvá teszi, 
s megmutatja, hogy az irodalmilag sematikus 
szereplő a színészi munka révén személyiséggé 
formálható. És egyúttal azt is igazolja, hogy a 
személyiség mindig ellentétes vonások különös 
együttese. Ehhez a szereplétrehozási metó
dushoz az is hozzátartozik, hogy a sokoldalú 
jellemként, körüljárható személyiségként meg
alkotott figurában csak akkor mutathatók meg 
a belső ellentmondások, inkongruenciák, ha 
a színész teljes szakmai magabiztossággal és 
technikai gazdagsággal rendelkezik.

Vári Éva átváltozóművész. Nem az a fajta 
színész, aki minden szerepében önmagát hozza, 
hanem az, aki minden alakításában mássá 
lényegül. Labiche vaudeville-jének, A florentin 
kalapnak Champigny bárónőiéként elementáris 
humorérzékét, komikai sokoldalúságát bizonyít
ja. A Görkorcsolyapályában szeretetvágy és 
keménység, vonzerő és kiszolgáltatottság ele
meiből, erős érzelmi váltásokkal építi fel a 
szerepét. A Színház című Maugham-regényből 
készült adaptációban, a Csodálatos vagy, 
Júliában egyszerre mutatja meg a színészi 
sokoldalúságot, a szereplésben rejlő örömöt és 
a nyilvánosság reflektorfénye meg a magánélet 
árnyoldalai közötti konfliktust.

A Nem félünk 0 farkastól Marthajaként 
egyszerre ravasz és közönséges, diadalittas és 
elárvultán kiszolgáltatott. Finom, apró jelzések
ből építi fel a szalonspicctől a mámoron át a 
lelki kijózanodásig tartó érzelmi folyamatot. Az 
Egy fő az egy fő-ben egyszerre kantinos, dizőz 
és madame, komplexszé formálva és iróniával 
bevonva Brecht sematikus szerepét. A Tóték 
Mariskáját megformálva olyan alakot teremt, 
akiben a meghunyászkodó alázat és az anya
tigris ereje egyszerre van jelen, akit remény és 
kétségbeesés, együgyűség és rafináltság egyide
jűleg jellemez. Spiró KVorfeffjében egy kicsi
nyes, bornírt, gyanakvó közhelyembert játszik, 
akit úgy tesz nevetségessé, hogy egyben a 
kacagás mélyén szánalmat is ébreszt.

Vári Éva nagyon sokat tud az emberről, és 
nagyon sokat tud önmagáról. Ez a tapasztalati 
tudás művészi pályáján olyan műveket (azaz 
megformált szerepeket) eredményez, amelyek 
sokoldalúságuknál, sokszínűségüknél, 
összetettségüknél fogva kibillentenek a sémák
ból, közhelyekből, sztereotípiákból. Amelyek 
megmutatják, megérzékítik az egyes ember 
komplexitását.

Nem úgy játszik, mint a tömegkultúra 
katonái, akik csak azt a tudást közlik velünk 
újra meg újra, amit már eleve tudunk. Hanem 
úgy, hogy mindig felnyit egy-egy újabb ajtót az 
emberi személyiség labirintusában. Ezt pedig 
emberismeretén túl azzal a színészi gazdagság
gal teszi, hogy egyszerre tud és mer drámai 
hősnő, megrendítő erejű tragika és önironikus 
clown, bohózati csepűrágó lenni. Klasszikus 
darabban és maiban, bulvárban és drámaiban, 
zenésben vagy prózaiban egyaránt.

Echo 1998/1.
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Székely András

A szezonkezdés
A Pécsi Szimfonikus Zenekar hangversenye 
POTE aula 
1998. október 8.

Szezonkezdés. Némileg ünnepélyes hangulat, 
bár lehet, hogy csak nekem tűnik különleges
nek ez a hangverseny-este.

Néhány évtizeddel ezelőtt ugyanis abban 
a szerencsében lehetett részem, hogy napi 
vendége voltam Pécs zenei életének. Sőt, nem 
is csak vendége, hanem ilyen-olyan pontokon 
tevékeny részese is az akkor virágzó, élénk, 
sokszínű és az egész országra kisugárzó, de 
a fővárosban mindenképpen nagyhírű pécsi 
zenei aktivitásnak. A hatvanas évek elejének 
politikailag egyáltalán nem derűs viszonyai 
közepette, részben talán éppen ennek ellensú
lyozására pezsgő szellemi élet gócpontja volt 
Pécs. Természetes, hogy számomra, aki az 
éppen induló, és -  ha nem is óriási tömegeket 
mozgató, de nagy szellemi erőközpontot létre
hozó -  Pécsi Balett vonzásában kerülhettem 
bele a város szellemi életének zsivajgásába, 
a zene jelentette akkoriban a Mecsekalja nagy 
vonzerejét. Folyóiratok alakultak, új versek, 
újonnan mégjelenő könyvek mellett egyre-másra 
születtek a balettegyüttes számára az új magyar 
művek is. Eck Imre teremtő fantáziája a zene
szerzők tucatjait tudta maga mellé szólítani. Ők 
akkor egy, a művészet által gerjesztett, poli
tikailag soha meg nem fogalmazott igazi, tiszta 
szándékoktól és baráti együttműködéstől haj
tott (különösen a későbbi mindent elmaszatoló, 
némileg korrumpálódott szóval szemben) valódi 
népfrontot hoztak létre. Emberi, stiláris és 
világnézeti különbségekkel mit sem törődve 
dolgozott együtt koreográfus, táncos, zeneszer
ző, karmester és előadóművész, és terméke
nyítette meg a színház, az opera és az egész 
zeneélet légkörét. Úgy jártunk akkoriban Pécsre, 
mint ahogy a Zeneakadémia első emeleti híres 
Körösfői-Kriesch freskóján zarándokolnak 
a mezítelen szecessziós lányok a Művészet 
Forrásához (szándékosan nagybetűvel írva).
Ma, egy nagyon más világban, két-három 
kisebb-nagyobb, láng nélküli szellemi tűzvész 
után, mindez már alighanem naivan és patetiku
san hat. Lehet mondani: egy idős ember nosz
talgikus visszaemlékezései az ifjúságra, amely
ben együtt születtek művészi alkotások, barát
ságok, szerelmek, munkás és bizalomtól derűs 
munkanapok, végtelen beszélgetésektől hosszú 
száraz és bizony alkoholos éjszakák. Valaha 
talán még meg lehetne írni ezeknek az éveknek 
a történetét, s ez egyszerre tehetne tánc-, zene-, 
szellem- és művelődéstörténet, és lehetne 
a kor politikatörténete is, hiszen -  akkor tudni 
nem tudtuk, de alighanem tudni sem akartuk, 
a politika ebben a körben is folytatta a maga 
játékait.

Az én Pécs-történetem valahol a hetvenes 
években ért véget, a Pécsi Szimfonikus zenekar 
első Hungaroton felvételével: Breitner Tamás 
(ő is hol van már) vezényelte Schumann I. szim
fóniáját, a Tavaszit az egykori Orsolya-rend 
gimnáziumának államivá vált dísztermében, 
miközben a drága Kutas Mari haldoklóit az 
akkor még szinte vadonatúj négyszázágyas 
intenzív osztályán. Azután elszakadtak a szálak, 
évtizedek teltek el, mire most ősszel útjaim 
ismét Pécsre vezettek.

Idén október 8-án belecseppentem a szezon
nyitás a muzsikusok számára hétköznapi, a 
közönség számára mégiscsak egy kicsit ünnepé
lyes koncertjébe. Az egyetem aulája „akkori
ban” nem tartozott a város zenei helyszínei 
közé, így emlékeim csak az ismerős arcok lát
tán kezdtek ismét működni. De milyen kevesen 
vannak már ezek az ismerősök is. Idős hölgyek 
és urak arcán véltem meglátni lassan a hajdani 
ifjú kollégák vonásait, csak Várnagy Viktor áll 
(egy kicsit talán fáradtabban-rozzantabban mint 
régen) megszokott posztján, szeretetteljesen -  
aggódva figyelve a koncertre érkezőket.

Bérleti est, törzsközönség, a tradíció egykori 
alapítói és mai továbbvivői. A hangulatot az 
idősebb látogatók adják meg: finom, elegáns, 
a szó jó értelmében (ma már, ha nagyon 
óvatosan is lehet újra használni) úri közönség. 
Mindenki ismer mindenkit: Pécs azért mégsem 
igazi nagyváros, vezető értelmisége pedig az 
egyetemek ellenére is mindössze párezernyi.
De ez az értelmiség jelen van, hiszen jól tudják, 
hogy mit kapnak a hangversenyrendezőtől a 
Filharmónia hagyományos bérleti rendszerben.
A koncertlátogatás az igazi -  nem a politikai 
divatszó értelmében használt -  polgári család 
hagyománya, és egyben a kultúra egyik 
leghatásosabb ápolója is. Ha nem is száll 
(még?!) az „Abonnement” a családi örökség 
értékes részeként generációról generációra, 
mint a Bécsi Filharmonikusok Nikolai-Konzert- 
jeinek évtizedek óta hagyományozódó előfizeté
sei, mégiscsak a Zenekar bérleti hangversenyei 
képezik a hangversenyélet szilárd gerincét, ezek 
állnak a Filharmónia éves műsorfüzetében az 
első helyen.

Az ifjúság is jelen van, ők javarészben 
a karzat állóhelyeit foglalják el. Érdeklődésük 
tiszteletre és szeretetreméltó, csak éppen 
viselkedésük szokatlan: a koncert számukra már 
nem szent, már nem szertartás, így némi 
állandó jövés-menés teszi nem kívántán 
élénkké a galéria hangulatát. Ennek ellenére 
nincs az az érzésem, hogy nem a muzsika lenne 
figyelmük középpontjában -  a maguk módján. 
Hiába: más kor, más szokások.

Az októberi műsor mutatja: ezeken az 
estéken hagyomány és újítás jól megfér egymás 
mellett. A bécsi klasszika, Beethoven Egmont 
nyitánya illő-szép köszöntés-üdvözlés a hagyo
mányos műsorokon felnőtt közönség számára, 
majd Durkó Zsolt Zongoraversenye nem csak 
köteles tiszteletadás nemrégiben elhunyt kortár
sunk emléke előtt, de talán kíváncsiság is, 
milyen zenét ír a bartók—kodályi nagy magyar 
zenei megújulás utáni generáció. Ne felejtsük -  
nem a pécsieket figyelmeztetem erre, hiszen 
ők jól tudják - ,  hogy a város Martyn Ferenc, 
Rétfalvi Sándor, Lantos Ferenc és művésztársaik 
hagyományain nőtt azzá a kulturális centrum
má, amit a város mai lakossága és az ország 
számára jelent, és ezek a művészek a pécsi pol
gárság támogatásával lettek az újabb kor ma
gyar klasszikusaivá és jeleseivé. Miért éppen 
a zenében ne lenne otthonos-jó helye a század 
második felében-végén született zenei alkotá
soknak is? Szkladányi Péter, a zenekar igaz
gatója meg is említi: tartozásuk volt Durkóval 
szemben. Más pályatársait már sikerült megis
mertetniük a zenekar közönségével, a legújabb 
magyar zene arbiter elegantiaruma valahogy

kimaradt a paletta színei közül. Most örömmel 
pótolják a korábban elmaradt bemutatást. A 
koncert második felében mi lehetne jobb össze
foglalás, mint Bartók hagyomány és modernség 
határán született, koncerten ritkán játszott 
remeke, a Fából faragott királyfi, annak is szvit
változata. Ha a szinte regényes történetet 
megélt mű ebben a formájában nem is 
tekinthető teljesnek, szép és kerek darab, 
felidézi az eredeti alkotás szinte valamennyi 
ízét-képét-színét. Mégiscsak a teljes balettzene 
a mű valódi formája (ha ugyan tudjuk, hogy 
melyik formája a teljes, hiszen a koreográfusok 
kíméletlen piros ceruzája hol itt, hol ott kurtí
tott a szerzője által nagyon tudatos arányok 
szerint megkomponált darabon, és csak a kom
ponista özvegyének hagyatékából a Bartók 
Archívumra maradt példány lapjain áll az alkotó 
kezevonásával a húzások-rövidítések-csonkítá- 
sok felett némileg dacos-öntudatosan:
„marad”), de lehet, hogy egy balettszínpad 
nélküli koncerten jobb választás megelégedni 
a szvitformával. (Csak azokat a kemény-kényte
len, némileg elvarratlan rövidítéseket lehetne 
feledni!)

A távolabbi vidékről érkezett kritikus tudja, 
és reméli, hogy a pécsiek felismerték, hogy 
Howard Williams személyében igazi karmester 
került a város együttesének élére. Ritka értékes 
személyiség, aki a régebbi korok, és/vagy más 
tájak értékes hagyományát hozta magával a 
városba: igazi karmester, igazi zenei vezető.
Nem csak a koncerteket tudja sikerre vinni, 
hanem képes a hosszú távú zenekarvezetésre 
(az eredmény tanúsága szerint), a művet 
valóban sajátjává téve készült fel a próbára, 
a próbán a partitúra újra meg újra elolvasott, 
elsajátított oldalaiból kialakított megoldásokat 
sajátjaként képes a zenekarnak továbbadni, 
képes a koncerten a zene nagy pillanataiban 
felhevíteni együttest és közönséget. E mellett 
képes egy másik koncerten, hol a zongora mel
lett ülve kísérve, hol a zongora mellett állva
énekelve muzsikálni. Egykor, amikor a 
karmester a színház vagy a zenekar korrepetito- 
ri-asszisztensi posztján éveket eltöltve, a szak
mát „inasként” megtanulva nőtt fel a zenekari 
hangversenyek vezetéséig, ezek a tulajdonsá
gok vagy erények magától értetődő lépcsői, 
lassan bejárható lépcsői voltak a karmesterré 
válásnak. A világ általános akcelerációja elfújta 
a nemessé érlelődésnek ezt a periódusát. A mai 
karmester -  tisztelet a ritka, igen ritka kivétel
nek -  fóliasátorban, mesterséges világítás mel
lett, hirtelen-hamar érik. Hirtelen-hamar érik 
híressé, világhírűvé, nevét újságok, rádiók, 
lemezek ezrei-tízezrei szellőztetik, csak éppen 
zamata nincs, mint ahogy nincs a februári, 
melegházi paradicsomnak. Az angol college-ok 
mindennapi hajnali kóruspróbáján, az énekkari 
fellépések tradícióján, a lassú, türelmes oktatást 
alighanem bölcsen kísérő nevelés napfényén 
érett Williams amolyan egykorvolt „igazi” 
karmesterré, all round muzsikussá, aki egyaránt 
otthon van kamarazenészi feladatkörben Handel 
muzsikájában, megállja helyét mint Bach- 
énekes, de nem idegen számára Balassa és 
Durkó idegen földben nőtt muzsikája, és ter
mészetes közegként mozog (persze) Beethoven 
és Bartók társaságában is. Remélem, nincs 
sértő mellékhangja -  és remélem, megérti az 
olvasó és a magyarul egyre jobban beszélő 
karmester maga is -  azt mondanám: kihalóban 
lévő állatfajta. Örüljünk, hogy megtelepedett 
tájunkon, és örüljünk, hogy (remélhetőleg- 
láthatólag) jól érzi magát vidékünkön. Élvezzük 
a koncertjei nyújtotta ajándékokat abban a biz
tos tudatban, hogy lehet: híresebb, nevesebb
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karmestert találhatunk a hazai és külföldi 
tájakon, és ezt a kicsit már régimódinak tűnő 
(tűnhető) igazi muzsikust becsüljük meg, és -  
szemben a Mahlereket, Klemperereket elűző, jó 
magyar tradícióval -  kössük mennél több meg
becsüléssel és szeretettel minél hosszabb és 
termékenyebb időre jó karmesterekben nem 
éppen bővelkedő hazai zenei életünkhöz.

A kritikus kicsit előreszaladt: a karmester 
tevékenységének értékelése inkább a koncert
élményt leíró sorok összefoglalása kellene 
legyen, semmint bevezetése. De úgy vélem: így 
talán nagyobb mondanivalóm hangsúlya, job
ban felhívja a figyelmet a koncert summázatára, 
ami számomra éppen ebben rejlik. Éppen 
Williams szereplése különböztette meg ezt -  
a szezonkezdés révén a szokottnál éppen csak 
egy kicsit ünnepélyesebb -  pécsi hangversenyt 
egy hétköznapi budapesti vagy bécsi, szegedi 
vagy berlini estétől. Tévedés ne essék: nem 
szeretném Williamset nagy karmesterré kikiál
tani, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy jó karmester, igazi karmester, hogy 
karmester, a szó igazi és valódi értelmében 
olyan, amilyenből oly sokra lenne szükségünk. 
Nekünk, és szerte a világon.

Mert a koncert maga némileg egyenetlen 
képet mutatott. Az Egmont-nyitány nem igazán 
sikerült előadása nem rontotta el kedvünket, 
csak éppen tudomásul kellett vennünk a 
banális helyzetet: egy új magyar mű és egy 
másik nagyszabású, próbaigényes alkotás mel
lett a repertoár olyan biztosnak tekinthető

darabja, mint a Beethoven-nyitány a próbákon 
menthetetlenül a rövidebbet húzza. A hegedű
vonók nem futottak teljesen egységesen, néme
lyik fúvós-szóló túlságosan is egyéni hangon 
lógott ki a homogén hangzásból, a drámai 
csúcspontok pedig csupán a partitúra utasítá
sait követve, s nem a zene belső logikájának 
erővonalait követve születtek meg. Valamennyi 
jelenség a kezdő szám áldozat voltának jele.
A mű legnagyobb veszélyét, hogy a ben- 
sőségesség, a beethoveni c-moll grandiozitás 
helyét egy kívülről kvázi ráaggatott hamis, 
harsány nagyság foglalja el (hosszan fejteget
tem az előbb Williams érdemeit és értékeit), az 
előadás messze elkerülte. A hangzás 
nemessége, az intenzitás őszintesége mindvégig 
a megszólaltatás jellemzője maradt, és örömmel 
regisztrálhattuk: a zenélést a nem igazán 
ihletett pillanatokban ma oly gyakran kísértő 
főellenség, az erőszak -  ebben a műsorszám
ban ugyanúgy, mint az egész este -  messze 
elkerülte az egyetem auláját.

Durkó az 1980-as évek elején írott 
Zongoraversenye az előadók és hallgatók 
számára egyaránt kemény dió. A kritikus sem 
tekinti magát ebben kivételnek.
Lelkiismeretesen készülve a hangverseny 
számomra (természetesen) legkevésbé ismert 
művére, a partitúrát gyakran forgatva, ismétel
ten meg-meghallgatva egy korábbi 
hangfelvételt, készültem a Versenyművel való -  
mindeddig sajnos elmaradt -  személyes 
találkozásra. Mindezek után őszintén be kell

vallanom: ismételt ismerkedési kísérleteim nem 
tudtak túljutni a jelenségréteg egyszerű 
tudomásulvételén, a mű belső rétegeibe, az 
érzelmi-érzéki mondanivalóba nem sikerült 
behatolnom. Olykor talán sikerült felismerni, 
kielemezni, felfejteni a zenei összefüggések 
rendszerét, az atomizáltságig bonyolult 
szövetek struktúráját, de a műalkotás 
mélységeinek végtelenségén, különösképpen 
pedig az érzelmi mozgatórugók összefüggésén 
a legkevésbé sem sikerült úrrá lennem. A forma 
külső jegyeinek, megfeleléseinek, a vissza
téréseknek, utalásoknak, a kvázi tétel
határoknak, a kadenciának megnevezése: 
segítettek ugyan, de semmiképpen nem 
pótolták azt az érzelmi folyamatot, amelyet 
a szerzővel együtt járhatunk be a kompozíció 
belső világában. így hát a Zongoraverseny 
mindvégig megmaradt számomra intellektuális 
kalandnak vagy feladatnak, egy az artisztikumot 
és műgondot kétségtelenül felragyogtató 
alkotás zárt kagylóhéjának, és csak remélni 
tudom, hogy ez a számomra zártnak megmaradt 
világ egyszer, később talán még megnyílik, és 
megmutatja belső szépségeit is.

Az előadók számára bizonyára szintén nagy 
volt a feladat és a kihívás. Körmendy Klára 
bámulatra méltó szuverenitással és belső 
azonosulással, látható-hallható szeretettel ját
szotta a Versenymű könnyűnek a legkevésbé 
sem mondható szólamát. Biztonsága valódi 
elhivatottságot, a művel való legszemélyesebb 
viszonyt követelte meg és feltételezte. 
Valószínűleg nincs túlságosan gyakran mód
jában megszólaltatni a kompozíciót, teljesít
ménye előtti tiszteletünk így csak még hangsú- 
lyozottabb. Mint ahogy a legnagyobb tisztelet 
hangján kell a Pécsi Szimfonikus zenekar és 
karmestere odaadásáról is szótanunk. Durkó 
partitúrája ugyanis nem csak a szellemi meg
közelíthetőség tekintetében nehéz és bonyolult, 
hanem a zenetechnikai megvalósítás dolgában 
is. Szigorúan ellenőrzött struktúrája nem tűr 
meg semmilyen henye megoldást, semmiféle 
lazaságot. Szinte teljesen mellőzi a hetvenes 
években még annyira általános aleatorikus 
szövésmódot, amelyben a szerző nagyzenei 
felületeket bíz az előadók improvizatív kedvére: 
a Zongoraverseny partitúrája a végsőkig kidol
gozott, és -  fogadja bár a hallgatóság ezt a 
kijelentést kételkedve -  minden pillanatában 
áttekinthető, és minden hibás zenei megoldás
ról harsányan árulkodik.

Williams egyik legnagyobb érdeme, hogy az 
új magyar műveket nem egyszerűen felismert 
kötelességből, hanem őszinte belső kihívásként 
veszi fel saját és együttese repertoárjába. Durkó 
művét is egy klasszikus alkotás magától 
értetődőségével, de a magyar bemutatónak

Aknai Tamás

A szerződés lejár -  részlet

Itt és ekkor beszélni arról, hogy a sokaknak mégis jelentős Csontváry-gyűjtemény pécsi sorsa több 
mint nyugtalanító? Hogy már évek óta tenni kellett volna annak a helyzetnek a megváltoztatásáért, 
amiben ez a példátlanul értékes kollekció van? A képek döntő többsége ugyanis időközben a 
Nemzeti Galéria leltárába került és csak egy kollegiális szerződés engedte tíz évre ittlétüket. Nem 
kétséges, hogy a baráti-kollegiális viszonyok mulandóak, az sem, hogy a székesfőváros világvárosi 
ambícióinak -  ha véletlenül eszébe veszi valaki ezt a lehetőséget -  potomság lenne teljes komfor
tot biztosítani a Csontváry-gyűjteménynek a szerződés lejárta után. És nincs erkölcsi vagy szakmai 
szempontból értékelhető, meggyőző gesztusa azoknak, akik ma őrzik a Csontváry-műveket.
A múzeum gúzsba kötve a fűtés, hűtés, páratartalom biztosítása érdekében alig tehet valamit. Nem 
volt módja figyelemreméltó tudományos konferenciákat szervezni, kiadványokat, még katalógust 
sem létrehozni. Valódi albérleti viszonyokat teremtettek csak Csontvárynak. A kívülállóban nem 
fogalmazódhat meg más ítélet mint az, hogy e nemzeti jelentőségű értékhalmaz nincs jó kezekben. 
Egy-két év és lejár a szerződés. Mit mutat majd fel a város, bizonyítva, hogy a Csontváry életmű 
bemutatásának, népszerűsítésének helyszíneként nem képzelhető el megfelelőbb hely és helyzet 
annál, ami van. Mit mutatunk majd fel, bizonyítva, hogy ez a város több, mint négy betű/fonéma 
véletlenszerű együttállása?

Echo 1998/5.
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kijáró különleges tisztelettel és gondos 
előkészítő munkával mutatta be a koncert 
közönségének. Segített közelebb hozni a hall
gatóhoz a nehéz művet, így szólistát, 
karmestert és zenekart a jól sikerült produkció 
után őszinte melegséggel ünnepelte a közön
ség.

A szünet után Bartók Fából faragott királyfi 
szvit-muzsikája csendült fel. Meglepően ritkán 
játszott mű, holott népszerűség dolgában fel- 
vehetné a versenyt a -  szinte már túl gyakran, 
akár már hirdetés-zeneként is hallható -  
Concerfóval. A librettó által könnyebben köve
thető meseszövése, gazdag dallamformálása, 
különlegesen színes hangszerelése egyaránt 
a közönség kedves darabjává tehetnék. A szín
padi zenék alighanem amúgy is hamarabb utat 
találnak a hallgatókhoz, hiszen komponálásuk
kor az eleve adott gesztusrendszer 
következtében kimondva-kimondatlanul egy 
könnyebben értelmezhető zenei nyelven kapják 
meg végső alakjukat. Ez Bartók esetében 
semmi esetre sem jelent engedményt a 
szerkezet szigorúságából, a gondolati tartalom 
végiggondoltságából, hiszen az egymásból 
születő témaalakok, a nagy forma következetes 
végigkomponáltsága semmiféle engedményt 
nem tesz „ledér” színpadi műfajoknak.

Mégis, a táncjáték szokatlanul ritkán 
hangzik fel hangversenyen. Nagy, szinte még 
szecessziósán nagy zenekara is akadályt jelent
het, a balettmesteri és szerzői rövidítések és 
visszaállítások Q'ól ismert és már említett) prob
lematikája is lefoghatja a karmesterek kezét.

Ferencsik János véleménye szerint a mű 
zenekari faktúrája különösen hajlamos az elren- 
detlenedésre, megannyi fékező erő. De szeren
csére Williams-t nem rettentette vissza egyik 
sem. Többször vezényelte már a Fából faragot- 
tat, a teljes zenét éppúgy, mint a szvitet, és jól 
hallhatóan nagyon határozott és érett 
elképzelése van az alkotásról. Úgy tűnik -  és ez 
ebben az esetben szerencse -  nem igazán 
meghitt a viszonya a mű magyar tradíciójával: 
elképzelése „fotelban ülve” alakult ki, 
négyszemközt a partitúrával, és ezt addig-addig 
olvasta, forgatta, nézegette, ízlelgette, amíg az 
alkotásról egy saját koncepciója született, ame
lyik hot egybeesik a tradicionálissal, hol meg 
egészen új, a zene belső logikájából kipattanó 
természetes megoldásokat ad a kezébe. A 
zenekar láthatólag-hallhatólag örömmel követte, 
hiszen biztos vezetése nyomán egy gazdag, 
színpompás, líra és dráma egymást váltó 
gazdagságából teljessé kerekedő nagyszerű 
előadás jött létre. Pontosan tudja, hogy mit 
akar, de teret, helyet ad muzsikusai elképzelé
seinek is, így az egyes szólók személyesekké 
és szabadokká lesznek, miközben a keret a 
karmester kezében feszesen fogja össze az 
együttes játékát. A természet bartóki zenéjének 
nagy küzdelmei és belső megbékélései együtt 
dicsérik a vezetőt és együttesét.

A Fából faragott különösen ráterelte a 
figyelmemet a hangverseny helyszínének, az 
egyetem aulájának mint koncertteremnek igen 
kevéssé szerencsés, mondhatni kedvezőtlen 
voltára. A kertből belépve szinte sokkolóan hat, 
mennyire barátságtalan fogadtatást nyújt a 
reprezentációs tér funkcióját (állítólag) betöltő 
előcsarnok, mennyire hiányzik belőle minden, 
szubjektív és objektív fogadójelleg (barátságos 
környezet, foyer, tágas ruhatár, büfé, társalgó
hangulat), amelyek valóban bevezetnek a 
hangverseny légkörébe, ami meghitté tenné 
a belépést a múzsái csarnokba. Ezen azután 
a látogató hamar túl is tenné magát: nincs 
elkényeztetve, sehol az országban. A terem
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maga igazi multifunkciós tér, ami magyarul azt 
jelenti, hogy valójában semelyik funkciójára 
sem igazán alkalmas. A márványpadlózat jelent 
valamelyes reprezentációs emelkedettséget, de 
leginkább csak a munkájukat könnyen-gyorsan 
elvégző nejlonköpenyes takarítónők jutnak róla 
eszünkbe, hiszen a (nem kényelmetlen, de) 
csúnya székek szinte az egész teret befedik.
A kőborítás kemény, kőkemény hangvissza
verődéseit a mennyezet kazettás borítása van 
hivatva akusztikailag ellensúlyozni, de -  biztos, 
ami biztos -  a kazetták jó mélyek, és nem a 
széphangzást oly kellemesen segítő fával borí
tottak, hanem valamilyen papíriszappal, vagy 
valami más, akusztikailag teljesen elnyelő 
közeggel. A multifunkciós terem igazában csak 
egy funkcióra alkalmas: mikrofonba beszélő 
szónokok hangszóróval erősített beszédeinek 
befogadására (feltéve, ha elég sok kis 
hangszóró közvetíti azt, mert ha csak néhány 
nagy, menthetetlenül beáll a pályaudvar-effek
tus).

Az Egmont-nyitány kis, rezidenciális kastély
termekre méretezett hangzásvilága valahogy 
eltűrte még ezt a környezetet. Durkó modern
analitikus versenyműve sem bánta igazán a 
kevéssé barátságos akusztikus közeget. Szünet 
után Vergiliusom elegáns földszinti ülőhelyem
ről a karzatra (állóhely) vezetett, mint a terem 
legjobban hangzó pontjára; innen hallgatva 
legalább valóban összecseng, homogén a 
zenekar hangzása. De a Fából faragott 
csodálatos C-dúr zsongása, amelyiknek a bartó
ki paletta mesteri színkeverése nyomán az 
ébredő természet színévé kellene olvadnia, 
száraz, egyenként belépő, egymás mellett, 
egymás ellen, és nem együtt szóló instrumen
tumok leckefelmondó tornasorává vált. Hiába 
minden karmesteri aránykeverés, muzsikusi 
tudás és finomság: hiányzott az akusztika 
légkört teremtő, élő-zsongó közege, amelyik a 
hangzó keveréket ötvözetté nemesítette volna. 
Milyen kár.

Mennyire megérdemelne egy ilyen együttes, 
egy ilyen karmester, egy ilyen zeneélet, egy 
ilyen város egy IGAZI koncerttermet!

Echo 1998/5

A Szamárkút-projekt
A város több pontján állnak kútfigurák, vízköpők, dísze
sebb kútépítmények, amik a szomját oltó vándor hálá
ját fejezik ki a természet adománya iránt. Még létező 
ismerősként említhető az Aranyos kút, Petrezselyem 
kút, Szent Rókus kút, Zsolnay emlékkút, etc. az eltűnő 
kutak, a kiapadó források száma azonban egyre sza
porodik, hegyi patakok sora már csak leírásokban ma
rad utódainkra.

A képzőművész, Gellér B. István, a tanszékveze
tő sebészorvos, dr. Kollár Lajos, a vállalkozó, dr. Ha
raszti Ádám és egy galériatulajdonos, műkereskedő, 
Kosári Aurél nemrég kiadtak egy kedves füzetecskét,
melyben efféle hiedelmeket fogalmaztak meg:...mert
hiszünk abban, hogy egy kisebb lakóközösség egyfaj
ta összetartó elemet kap egy kedves, vidám szobor
ral..., mert hiszünk abban, hogy egy városi teret egy 
műalkotás szebbé, teljesebbé tehet, miközben a kör
nyezet minőségét javító folyamat kezdetét jelentheti 
egy szoborállítás..., mert úgy gondoljuk, hogy egy vá
ros szélén is állhatnak szép és vidám művek, és ott is 
kifejthetik hatásukat...” Nem siettünk rögzíteni: a Sza- 
márkút leromlott állapotának megszüntetése, a kút meg
újítása kapcsán szólnak várossal kapcsolatos hangula
tukról.

Pécs északke
leti részén az egy
kori pécsi bosnyák 
származású lako
sok által művelt 
gyükési szőlőterület 
és a Kispiricsizma 
nevű városrész ma 
már családi házak
kal benépesített vá
rosrész, ahol a kert
város és a szőlős
kertek hangulata egyaránt érződik. A Hársfa utca vé
gén kis kútépítménnyel befoglalt bővizű forrás találha
tó Szamárkút néven, ami ragadványnévként a környe
ző kis városrészt is jelöli. A kútépítmény mérete 80x80 
cm, magassága mintegy 180 cm.

A pécsi polgárok az utóbbi időben több alkotás fel
állítását kezdeményezték már (Aradi vértanúk portré
sorozata, 56-os emlékmű, Tüke-kút). A Szamárkút meg
újításával kapcsolatos elképzelésekben az fejeződik ki, 
hogy ne csak a szem előtt lévő belvárosi terek, utcák 
gazdagodására figyeljünk az elkövetkezendőkben. A 
Szamárkút évszázadok óta ismert elnevezés, joggal 
tételezhető fel mögötte valamiféle legenda, ez azon
ban kielégítően nem rekonstruálható. A szamár mint 
jelkép azonban közismert. A biblia világától az antikvi
tásig vagy Cervantesig jól ismert utalásrendszert idéz 
fel. A szamár-kép kétségtelenül többértelmű, a butaság 
és bolondság jelentésétől az engedelmességig sok 
minden kapcsolódik a „szegények lovához".

A felsorolt városlakók tervük megvalósításának 
tárgyában már szerény sikereket is magukénak mond
hatnak. A kút megújítására adakozás indult el 1998 
őszén. Szeretnék, ha 
Lóránt Zsuzsa szob
rászművész készítené 
a kútfigurát, a szama
rat. Lóránt Zsuzsa Mun- 
kácsy-díjas szobrász- 
művész, akinek Pécsett 
az Esze Tamás utcá
ban, a Barbakánnal 
szemben, az August 
Senoa klub homlokza
tán Sárkányölő Szent 
György szobra áll. Alkotásainak ismeretében a Sza
márkút kedves, szeretetreméltó megoldására magunk 
is látunk reményt. Segítsük e vállalkozást!

Művészetek Háza, Pécs
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Koszits Attila

Kisvárosi etűdök
A minap egy Pécsnél lényegesen kisebb 
település alternatív muzsikusai boncolgatták 
helyzetüket a félretaszítottság iróniájával:
„Mivel rétegzenét játszunk, nehéz megfelelő 
embereket találni -  hiába, ez kis hely, de 
előnyei is léteznek. A negatívumok mellett 
annyi a pozitívum, hogy kisvárosiként kicsit kívül 
állunk a trendeken. A jó dolgok sem érnek el 
bennünket, de a rosszak sem. Tiszták tudunk 
maradni. És van egy unikum jellege is, ha egy 
vidéki zenekar ilyesmivel próbálkozik. Az egyik 
holland ismerősünk le is döbbent, hogy a 
világvégén ilyen zenét talált... Egy fővárosinak 
megvan az az előnye, hogy a bátyám ismeri X-et, 
Y-t, tehát a kapcsolatokon nagyon sok múlik. 
Nekünk az ad igazán erőt, hogy egy ilyen Isten 
háta mögötti helyről megpróbálunk folyamatosan 
jelen lenni. Ez a kihívás izgat minket, de a 
zenénkben ezt nem éljük meg, ez természetes 
nekünk, nem is foglalkozunk vele. ”

A nem itt élő kevésbé érzékeli a helyi jelen
ségeket. Sőt, a fővárosban és az ország egyéb 
vidékein Pécs úgy él a köztudatban, mint egy 
kultúrájával, művészetével, szellemiségével 
izgalmas város, mediterrán kultúrcentrum.
A megannyi probléma ellenére még ma is jó az 
imázs. A Patyomkin-falu homlokzata mögött 
azonban nem ilyen kedvező a kép. S ezt tudják 
máshol is, ezért küldik a nyakunkra a sok 
bóvlit, haknit, kétes minőségű „műremeket”, 
avíttas gondolatokat, kacatokat, leértékelt 
szellemi árut — déli provinciaként kezelve a 
várost -  úgy is beveszik az itteniek. Hisz itt 
úgy sincs igazi kritika, ha mégis van, ki figyel 
oda. Amit a helyi, regionális és országos média 
tálal, csak azt ismerik és keresik az emberek.
A néhány szakemberen kívül a többségnek 
úgysincs lehetősége, de ma már ideje sem, 
hogy a rázúduló töméntelen információ közül 
kiszűrje a valóban mértékadót. Ehhez rálátás 
szükséges a világra, az országra, hogy ehhez 
viszonyítva a helyi történések, illetve itt létreho
zott alkotások milyen értéket/értékrendet 
képviselnek.

Ilyen szellemi potenciállal pedig kevés helység 
büszkélkedhet, ha csak az egyetemek, szín
házak, kiállítótermek, tudományos- és művésze
ti műhelyek, egyéb kultúrintézmények sorára 
gondolunk. (Hozzá a sajnos lefelé ívelő ipari
gazdasági potenciál.) Vajon azok, akik szak
értőként naprakész globális ismeretekkel ren
delkeznek, milyen erőfeszítéseket tesznek infor
mációik közzétételére? Vajon azok, akik döntési 
helyzetben voltak, vannak, lesznek, felhasznál
ják-e egyáltalán, vagy miként használják fel 
ezeket? Létezik-e igazi párbeszéd a döntési 
helyzetben lévők és a szakértők között, és 
nemcsak afféle álkommunikáció. Hogy a 
megfelelő információáramlást elősegítsék. Hogy 
valamiféle minőségre tegyenek. Hogy kire 
tesznek...

Tehát nem az a kérdés, hogy van-e pécsi 
kultúra. Nézőpont és viszonyítás kérdése, hogy 
miként vizsgáljuk: a magaskultúra, 
tömegkultúra, szubkultúra, alternatív kultúra 
(ma: párhuzamos kultúra) aspektusából. Avagy 
a helyi kultúra, a régió, az ország kultúrája, 
illetve az egyetemes kultúra szemszögéből. Hisz 
egyenrangúak és egymásból épülők is, Pécs 
kultúrája része az országénak, Európának.... 
több évezredes kultúrája megannyi generáción 
keresztül tovább él.

Természetszerűleg egy kisváros kisebb 
lehetőségeket kínál már csak a mennyiségi kor
látok miatt is. Széles látókörű, kritikus egyén is 
kevesebb. Akik vannak, egy részük nem teszi 
közzé gondolatait elkötelezettsége, érdekei, 
bizonyos összefonódások miatt, féltve a 
helyzetét garantáló kapcsolatokat. Mások 
a probléma mellé beszélve oldják meg fela
datukat. Marad e feladatot felvállaló szűk gárda 
mellett még néhány Don Quijote... Pedig 
van/lenne mivel foglalkozni az érték, a minőség, 
hitelesség szem előtt tartásával, megannyi 
területen. Hogy a kétségtelen kvalitásokkal ren
delkezők helyett a gyengébb szintet képviselő 
rokonok, barátok, ismerősök kapnak 
lehetőséget. Az informális kapcsolatokat

szerepéről, kiskirályokról... Mellébeszélőkről, 
akik valós tájékoztatás helyett félrevezetik az 
információkkal nem rendelkezőket.

Hogy minél több rangos -  akár szűk, akár 
szélesebb érdeklődésre számot tartó -  
tudományos, művészeti, gazdasági stb. 
eseményt szervezzenek. Egykor filmfesztiválok 
zajlottak a városban, hasonlóan jelentős 
eseményt azóta sem sikerült helyette össze
hozni. Bár biztató próbálkozások történtek, de 
a teljes nyári időszakot, illetve a turistaszezont 
átölelő színvonalas rendezvénysort sem sikerült 
régóta megszervezni. (Ma már nosztalgia az 
egykori Nyári Színház, programjaival). Ahol a 
város bemutathatná értékeit, a tömegszórakoz
tató programok mellett. Hogy ne csak mindig 
ugyanazt a két-három... valahány rég megunt 
előadó szerepeljen (ha már egyszer beváltak, 
miért változtassunk...), nehézkességből és infor
mációhiányból eredően.

Mikor volt itt a világon ma mindenhol nép
szerű world music/etnozenei fesztivál, valóban 
elismert külhoni és hazai fellépőkkel? Ugyanígy 
évek óta egy rendesebb blues-, vagy rockfesz
tivált sem sikerült megrendezni. Hogy az utóbbi 
időben néhány jelentősebb jazzrendezvény 
összejött, az néhány lelkes helyi és fővárosi 
szervező/támogató érdeme.

Akik a város nevét a mai napig a legtöbbet 
reklámozzák, a Kispál és a Borz zenekar, az 
ország egyik nagy kedvencei, színvonal is... Két 
éve róluk is sikerült megfeledkezni tizedik 
születésnapjukon, holott az egész ország őket 
ünnepelte. Sőt születésnapi koncertjüket el kel
lett halasszák, mert rászerveztek egy másik, 
tömegeket megmozgató (ingyenes!) ren
dezvényt... Hiába sztárok, a hivatal nem vesz 
róluk tudomást. Érdekes, ha valaki elkerül 
innen, egyből megbecsült egykori pécsivé, 
hivatkozási alappá válik, a mi kutyánk kölyke, 
innen indult... Ez a senki sem lehet próféta 
effektus fokozottan érvényes. Ez sajnos piciny 
országunk egyik nagy problémája is... a közis
mert okok miatt.

Ha végigsétálunk királyinak nevezett 
sétálóutcánkon, használtruha üzletek végtelen 
sora, a főtérre kacsintó amerikai gyorsétterem 
neonbetűi, szokatlan mennyiségű gépjármű, 
kuszaság, nem is beszélve a Búza térig vezető, 
elfelejtett második szakasz elhanyagolt 
állapotáról, szem-láb kibicsaklik...

És mi lesz a patinás mozikkal, a koncert
teremmel, a Mária utcai volt Angol Központtal, 
a Vámház utcában a néhai DOZSO épületével? 
Hol vannak véleményükkel hitelesnek 
nevezhető civil szervezetek, egyesületek stb.?

Hol vannak az egykori focisikerek? Mára 
igazi kispálya, másod-, harmad-, negyedosztályú 
csapatokkal -  nem is nyüzsögnek a szurkolók. 
Mondják, hogy éves szinten a Villányi 
Szoborparkban többször annyi az érdeklődő 
látogató, mint a színvonaltalan pécsi meccse
ken... Az atlétikát már nem is említem, pálya is 
alig maradt. A kosárlabda viszont sikertörténet 
/más szint... vajon mitől? Érdekes lenne feltárni, 
hogyan jutottunk idáig, az egyik felívelt, a 
másik lesüllyedt.

Echo 1999/1.
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P. Müller Péter

Miről íródjék kritika?
Arról, ami leírhatatlan. Amire nem találunk 
szavakat. Amit meglévő kifejezéseinkkel nem 
tudunk megragadni. Amiről csak dadogni 
vagyunk képesek. Vagyis arról, amiről nem 
lehet beszélni.

Arról íródjék kritika, ami kihívást jelent. Ami 
provokáció. Ami szétfeszíti a művészet meglévő 
kereteit. Ami túllép a kialakult formákon. Ami 
korábban ismeretlen tartalmakkal szembesít.
Ami megújítja és továbbviszi a művészetet. Ami 
átlép korábban átléphetetlennek hitt határokat.

Arról íródjék kritika, ami esztétikai érték.
Ami művészi alkotás. Ami zsenialitást sugároz. 
De legalább tehetséget. Ami magán viseli az 
aprólékos műgond és a szakmai hozzáértés 
jegyeit. Amiben van erő és fantázia. Ami 
ünnepivé teszi a hétköznapot.

Művészetről kritikát írni nem művészet, 
jelentős művekkel foglalkozni könnyű. Mert a 
megnevezhetetlen megnevezésére tett szellemi 
erőfeszítést igazolja a műalkotás keltette 
esztétikai öröm.

Művészetről kritikát írni nem művészet. 
Hanem szakma. Esztétikai tapasztalatot, ízlést, 
kreativitást feltételez. A művészeti ág ismeretét 
és a szakmai nyelv birtoklását.

Leírhatatlanul elemi erejű művek ritkán 
születnek. Kritikák gyakran. Miről íródjék hát 
kritika?

Arról, ami jelentős művész jelentős -  bár 
nem kiemelkedő -  műve. Aminek leírására a 
meglévő szavak még alkalmasak. Amiben meg
van az erő, de nincs meg a provokáció. Ami 
műgonddal elkészített, egyedi darab. Ami 
összetéveszthetetlenül más, de összevethetően 
rokon. Ami a kereteket nem lépi át, de nem is 
szűkíti le.

Arról íródjék kritika, ami jelentős művész 
jelentős tévedése. Ami elhibázottságában is 
példaértékű. Ami módot nyújt a megvalósítás 
tévedéseinek részletes elemzésére. Ami kudarc
ként is tanulságos. Ami láthatóvá teszi művészi 
elgondolás és alkotói technika szétválásának 
következményeit.

Arról íródjék kritika, amiben jele van a 
művészi erőfeszítésnek. Ami hordoz magában 
értékelhető és méltányolható mozzanatot. Ami -  
noha nem esélyes a fennmaradásra -  kiválik a 
tömegből. Ami több az átlagosnál, de nem több 
a kimondhatónál.

A kritika: követő műfaj. Nem mondja meg, 
a műnek milyennek kell lennie. De megmondja, 
hogy milyen lett. Besorol, értékel, elemez.
Segíti a kortárs művészeti jelenségekről 
kialakuló közvélekedést. Elősegíti a létre
jövendő közmegegyezést. A nyilvánosságba 
emel ismeretlen alkotókat és műveket. 
Kánonokat épít és módosít. Felmagasztal és 
tönkretesz. És mindeközben gyakorta téved.

Miről íródjék kritika? íródjék-e arról, ami 
nem művészet? Arról, ami tömegtermék? Arról, 
amiből tizenkettő egy tucat? Arról, ami semmi
lyen nyomot nem hagy maga után, csak elfoglal 
az időből vagy a térből egy helyet? Amiben se 
tehetség, se invenció, se szakmai tisztesség, se 
ambíció?

íródjék-e kritika arról, amiben nincs semmi 
elemzésre méltó, amiben nincs semmi értékel
hető mozzanat? Ami nem művészeti termék, 
hanem valami egyéb? Szórakoztatóipari produk
tum: ponyva, bóvli, kommersz, bulvár, magazin,

giccs, filmipari befektetés, elfuserált lakótelep, 
a sokadik agyonunatkozott színházi este vagy 
elfojtott ásításokkal végigült hangverseny, az 
odakent gesztus?

Érdemes-e szót vesztegetni valamire, ami 
olyan banalitásokkal traktál, amelyeket eleve 
tudunk? Ami nem kíván többet, mint hogy el 
legyen fogyasztva? Amire a vele való közvetlen 
kontaktus utáni pillanatban már nem lehet vagy 
nincs miért emlékezni? Ami csak elveszi a 
rászánt időt, de cserébe csak hazugságokat ad?

íródjék-e kritika arról, ami jobb, ha azonnal 
feledésbe merül? Ami jobb, ha létre sem jött 
volna? Legyen-e megÖRÖKÍtve valami, ami az 
emberi méltóság és öntudat megcsúfolása? Ami 
a befogadót hülyének nézi? Ami a kincset érő 
valódi élmények helyett talmi érzésekkel trak
tál?

Érdemes-e az olvasót olyan műkritikába 
bevonni, amelyet az, aki a művet fogyasztja, 
sohasem fog elolvasni, s az, aki a kritikát 
olvassa, az pedig a művet sohasem fogja 
fogyasztani? Érdemes-e?

Sokfajta írás szól művekről. Ezek némelyike 
szakkritika, de a többsége nem az. A zöm pub
licisztika. Máshol és másoknak szól egy napilap 
hatvan sora, s egy folyóirat néhány oldala.
A publicisztika tájékoztat és orientál. Előnye a 
gyorsasága. Előnye a pillanatnyisága. Hátránya 
az avulékonysága. Nemegyszer a szakszerűtlen
sége: ha újságíró írja, s nem a művészeti ág 
szakembere.

Túlkínálat van mindenből. Kulturális ren
dezvényekből, kiadott könyvekből is. Lehetetlen 
mindenre odafigyelni, lehetetlen mindenütt ott 
lenni. És lehetetlen mindent kritikában 
megörökíteni. De ahogy nem is érdemes min
denütt jelen lenni, épp úgy nem is érdemes 
mindenről kritikát írni.

Ha valamiről nem íródik kritika, az már 
önmagában értékítélet. De lehet, hogy ez 
tévedés és vétkes mulasztás. Ha valamiről 
íródik kritika, lehet, hogy kár volt megíródnia, 
mert méltatlan a tárgy, amellyel foglalkozik.

Miről íródjék kritika? Ezt egy kritikus 
önmagára vonatkozóan eldöntheti, de a szak
mája egészére nézve soha. A kritikák legtöbb
ször nem spontán módon, hanem 
szerkesztőségek felkérésére vagy megbízásából 
születnek. Amikor a szerző eleve úgy megy el 
egy kiállításra, egy koncertre, egy előadásra, 
eleve azért olvas el egy új kötetet, mert írni fog 
róla.

De ilyenkor is lehet nemet mondani. S úgy 
dönteni, hogy a kritikát megírni mégsem 
érdemes. És egy elmulasztott műbírálatot is 
lehet pótolni. Ha a mű elemzésre, vizsgálatra 
érdemes.

Miről íródjék kritika? Ki-ki döntse el maga. 
Mindez, ami itt áll -  ahogy vádként vagy 
mentegetőzésként pontatlanul mondani szokták 
-  „csak az én egyéni szubjektív véleményem”. 
Az én privát ars criticám.

Echo 1999/2.

Sárbogárdi Jován

Jolán
Sárbogárdon
November 16-án tizenhét harminc h-kor 
Sárbogárdi Jolán megjelent a róla elnevezett 
vasútállomás kultúrvárójában, népes gyülekezet 
előtt, melyben a helyi állomásfőnök, Sárbogárd 
apraja-nagyja (vasúti takarítótól gimnáziumi 
tanárig), több pécsi felsőfokú és (mé)diák (pl.: 
Univ TV), továbbá fővárosi hírességek (így: 
Sándor L. István kritikus, Töreky Zsuzsa 
színésznő, Závada Pál író, valamint Parti Nagy 
Lajos, aki egyfelől Jolán maga, másfelől 
Jolánnak a nemzője, és még sokan mások) is 
helyet foglaltának. Tizenkilenc h-ig e zsúfolásig- 
nál is zsúfoltabban megtelt vasúti csarnokban 
színre került a Janus Egyetemi Színház 
elővezetésében Parti Nagy Lajos Ibusár című 
zenés-táncos huszerettje (bemutatva március
ban, szemlézve: Echo 1998/2), színházi 
kuriózumként, zajos sikerrel. A hely szellemének 
és az aszúvá érett produkciónak a különös 
zamatát a közönség összetétele és az esemény 
egyszerisége tovább fokozta. Miközben a téli
kabátba burkolózott, műanyag székeken és 
tornapadokon zsúfolódó nézősereg egyfelől 
a pénztárosi létét és kapcsolatait operettbe 
álmodó amatőr írónő színi dramolettjét 
(amolett: fogyizás) operett! reagálással övezte, 
vagyis hát jelenetről jelenetre, mint a parázs 
elevenedett meg a taps a közönség tenyerében, 
másfelől (fül)tanúja lehetett a sárbogárdi 
(Pécs-Budapest viszonylat) vasútállomás éppen 
ezen előadási időkeretek között zajló életének 
(a restiből, a peronról, a sínekről s a hangos
beszélőből beszűrődő zajoknak). E két világ 
találkozásának elegye ebben a nyálkás, télelőtti 
estén az állomás akol melegűvé langyosodó 
kultúrtermében a színház ritka, megismétel
hetetlen pillanataival ajándékozta meg a nézőt, 
értőt és értetlent egyaránt. Mert mi ott együtt 
összelélegeztünk, s a színházat sohasem látott 
és az attól megcsömörlött együtt volt boldog, 
egyszerre érzett torokkaparást és egyszerre 
nevetett. A nézőtéren olyan távoli rétegek vál
tak egylényegűvé, mint amilyenek a darabot is 
felépítik.

Echo 1999/1.
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Lefokozás -  részlet

Mecsek Plaza 
Tervező: Klujber Róbert 
Építtető: Anex Invest Rt.

Először hallván a Mecsek Plaza tervéről, tulaj
donképpen reménykedtem: egy ilyen bevásárló- 
szabadidő-központ a maga kevéssé rokon
szenves módján mégiscsak alkalmas lehet arra, 
hogy új életet vigyen az öregedő Uránváros 
pangó vérkeringésébe. A Mecsek Áruház pro
filjának kiterjesztése a szórakoztatás irányában 
kézenfekvő gondolatnak tűnt, amelyre az 
épületet elhelyezkedése és építészeti adottságai 
egyaránt predesztinálják.

Az átalakítás azonban nem bontakoztatta ki 
a régi épületben rejlő lehetőségeket, sőt, a 
Mecsek funkcionálisan és építészetileg ezután 
még kevésbé tölti be azt a szerepet, amelyre 
a város szövetében való elhelyezkedése alapján 
hivatott lenne -  elvesztette centrális jelen
tőségét. Új bejárata kikerült a homlokzatot 
meghatározó, az 50-es, 60-as évek modern 
építészetére jellemző módon felcsapott vasbe
ton előtető alól -  mely éppen a bejárat „szívó” 
hatását hivatott felerősíteni -  a homlokzat peri
fériájára. Ez nemcsak mindennapi arány
érzékünket provokálja, amely nagyméretű, 
súlyos tömeget mutató épület esetében a 
belépés szituációjához bizonyos reprezentativi
tást rendel hozzá elvárásként, hanem alapvető 
tájékozódási sémáinkat is összezavarja: a mil
liós hálógarnitúrákat árusító bútorüzlethez az 
élelmiszerdiszkont végállomásán, 
műanyagkosarakkal bajlódó, cihelődő 
embereken keresztül vezet az út. A vásárlókat 
feliratokkal kell terelni e cselédbejáró felé, 
annyira aránytalan az épület kubatúrájának, 
a belefoglalt több ezer négyzetméter elárusító
felületnek és a kis ABC-áruházakból ismert 
nyílászárónak a viszonya.

A földszintet az első emelettel összekap
csoló, klasszikus áruházi séma szerint kialakí
tott központi lépcső megszüntetésével eltűnt 
az épület belső terének szervezőcentruma, 
architekturális magja.

Az esztétikai szempontokat leplezetlenül 
hátrasoroló „racionalizálással” bizonyára sike
rült értékes négyzetmétereket nyerni, a forga
lom lanyhasága, a pangás azonban minden 
bizonnyal a terekből áradó kedélytelenségnek is 
betudható. A homlokzaton történő változtatás 
látványosabb, mint a belső tereké; az eredeti 
üvegfelület helyére applikált íves üveg-acél 
dekoráció a felhasznált anyagok minőségét, 
technológiai színvonalát tekintve ugyan megha
ladja az eredeti, nehézkes és elavult 
szerkezetet, s méltóbb a hasított mészkő burko
lat finomságához, mint a régi volt, az adott 
kontextusban mégis rosszízű tréfának tűnik, és 
kimondottan megtévesztő. (Akárcsak az áruház 
új neve.) A tükröző üvegeken át sem be-, sem 
pedig kilátni nem lehet. Kétségtelenül hatásos 
viszont az üveg ilyen alkalmazása mint elide
genítő effektus, amely az épület saját identitás
nélküliségének megjelenítése által a tartalma- 
zottra -  az árura -  hivatott irányítani a figyel
met. Ez a markáns jel, a mai bevásárlóközpon
tok építészeti eszköztárának egyik alapeleme, 
itt, a Mecsek Plaza homlokzatán azonban csupa 
olyasmit ígér -  rafinált dizájnt, ezredvégi hangu
latot, felpörgetett tempót -  aminek a falakon

belül nyoma sincs. Bent egy másik világot 
találunk: olcsó, zsúfolt élelmiszerdiszkontot, a 
80-as évek hangulatát idéző butiksort, méreg
drága, kihaltságtól kongó bútorüzletet.

Az Uránváros első ütemben készült magján 
építészetileg mindeddig viszonylag kevés 
nyomot hagyott az utóbbi évtized heves tár
sadalmi és gazdasági átrendeződése. Az 
Olympia étterem látványos tönkremenetelétől 
eltekintve egy ideig úgy tűnt, mintha megállt 
volna az idő. A pénztelenségen, a tőke távol- 
maradásán túl ennek pozitív oka is lehet: a

Aknai Tamás

A grafitbombák
-  részlet

városrendezési koncepció magas fokú átgon
doltsága, a minőség, a tartós burkolatok 
például, melyek megóvták az épületeket 
a sorozatos felújítások-átalakítások 
következményeitől. Nem gondolom, hogy a 
nosztalgiától vezérelve meg lehet oldani a 
nyilván évről évre sokasodó szociológiai és 
építészeti gondokat; az Uránváros máig megtar
tott önazonossága, egy kor lenyomataként való 
„olvashatósága” azonban mindenképpen 
érdemes lett volna arra, hogy központjának 
újrafogalmazásakor kiindulópontként szolgáljon.

Echo 1999/2.

bennünk vannak
Bizonyos fiaskók után, főként ha okuk rejtettségben marad, ha nincsenek magyarázva, nincsenek 
bizonyítva, könnyebben kel a késztetés, saját változatot találni rájuk. Az Echo léte, fennmaradása és 
célszerű működése -  éppen úgy, mint a kultúra egyéb intézményeinek esetében -  támogatások 
nélkül nem elképzelhető. A tavasz több napját vitte el a pályázatoknak az összeállítása, a szük
séges mellékletek, okmányok beszerzése, a tervezetek elkészítése. Jeles magyar tudósok, művészek 
álltak ki mellettünk, írták az elvárt támogatói ajánlásokat. Hivatott alapokhoz, alapítványokhoz for
dultunk. Egyetlenegy esetben sem találták az Echót támogatásra méltónak. Önvizsgálatra késztet a 
balsiker. Elvégzése után hihetőleg lesznek majd felismerések, melyek közös tapasztalatnak tűnnek.
A lap címzettje hiába több, mint egy város, az országnak (a fővárosnak, ahol az ítéleteket megfogal
mazzák vagy hallgatással értékelik törekvéseinket) még kevesek és érdektelenek vagyunk. A vidéki- 
ség minden attribútumával, melyek között bizonnyal csak korlátozott jelentőségű értékmozzanatok 
vannak. Több talán az „értéktelenség” mozzanat.

Helyzetünket nyilvánvalóan kiérdemeltük. Ha itthon mércéinket nyersnek, vagy kozmopolitának 
tartják, ha bajtársaink felelősséggel kimondott szavai mögött csak a lejáratás manővereiben kéjelgő 
„erkölcstelen sárdobálót” látja a helyi alkotó értelmiség, akkor persze jogos lelkifurdalás mellett 
még más is eszünkbe juthat. Az például, hogy az önértékelések igenis lehetnek tévesek. Annál 
inkább, minél ritkábbak az értelmező-értékelő reflexek. A kontroll. De érdemes-e megszüntetni 
csupán egy félfordulattal az érdeklődést és hangnemet, amit kialakítottunk, mely után már ügyet 
sem kell vetnünk itteni kulturális történéseinkre, mely után már csak a „nagy dolgok” delejezik 
majd látásunkat? Úgynevezett országos jelentőségű teljesítmények? De hát nem erre szegődtünk. Itt 
azért nem olvasnak, mert a bírálattal olyan kellemetlen szembenézni, máshol azért nem, mert akit- 
amit bírálunk, az közömbösen távoli. Csak magunkra számíthatunk. Abban természetesen nem lesz 
semmi hősies, ha netán mégis talpon tudunk maradni. A vidéki ember mucsai „élelmessége” lesz 
a magyarázat rá. Miért kellene segíteni azt, aki a jég hátán is megél?

Echo 1999/3.

2009/4 echo 11



P. Müller Péter

Elit és tömeg -  részlet

Ha a város ma meglévő és évszázadok során 
kialakult arculatára nézünk, azt látjuk, hogy azt 
döntően a kulturális értékteremtés határozta 
meg, a püspöki székhely majd az első magyar 
egyetem alapításától Janus Pannonius 
költészetén át, a 225 éves jubileumát a napok
ban ünneplő, Klimó György alapította első hazai 
nyilvános könyvtáron keresztül a jövőre véget 
érő huszadik század irodalmi, művészeti, 
tudományos teljesítményeiig. Mint amilyen a 
Minerva, a Sorsunk, a Dunántúl és a Jelenkor; 
Szentágothai János, Grastyán Endre, Donhoffer 
Szilárd iskolateremtő munkássága; a Pécsi 
Balett, a Pécsi Filmszemle, az Yxilon Filmstúdió, 
a Pécsi Műhely, a Mecseki Fotóklub, a 
képzőművészeti múzeumok (Csontváry, Martyn, 
Vasarely, Nemes, Modern Magyar Képtár stb.).
És még hosszasan sorolhatnánk.

Ami az említett példákban közös, hogy vala
mennyi a tudományos, művészeti, egyházi vagy 
világi elit szellemi teljesítménye. Ez a teljesít
mény az, amely a mai napig idevonz valameny- 
nyit a szellemi és kapcsolati tőkéből, mert az 
ambíció mindig az elit felé törekszik. Az elit 
mindig kisebbség, de megtestesíti a többség 
vágyát. Mert nemcsak képviseli az értéket, 
hanem birtokolja is. Ez az érték lehet szellemi, 
presztízsbeli, szakmai, politikai, és ha az egyén 
számára nem is mindig az, egy közösség (a 
város) számára lehet anyagi is. Az az anyagi 
haszon, amelyet Pécs azért élvez, mert az 
évszázadok során ilyen kulturális értékeket 
létrehozó elitjei voltak, véleményem szerint 
sokkal nagyobb (mert állandó, megbízható és 
a konjunktúrától független), mint a különböző 
gazdasági ágazatoké.

A város határában külföldi tőkével létrejövő 
zöldmezős beruházások segítik a gazdaság 
élénkülését. Fontos, hogy nyugati, prosperáló 
cégek idetelepüljenek. Hiszen munkahelyeket 
teremtenek. De ne feledjük, hogy e munkahely- 
teremtést saját olcsóságunkkal (másképp fogal
mazva; önmagunk leértékelésével) „érdemeljük” 
ki, s hogy a keletkező haszon itt tartására nin
csen garanciánk.

A Pécsett intézményekben és tevékenysé
gekben (tudományban, művészetben stb.) akku
mulálódott szellemi értéket nemcsak hogy nem 
szabad veszni hagyni, hanem támogatni és 
fejleszteni kell, különös tekintettel a ma itt 
folyó értékteremtésre, amely a holnap elitjét 
kineveli illetve idevonzza.

A tömegkultúra sajátossága (különösen nap
jainkban) a pillanatnyisága, az avulékonysága.
A tömegkultúra természetes része valamennyi
ünk életének. A majálison és a sörfesztiválon 
a professzor és a Kossuth-díjas is tömeg.
A tömegkultúra termékeinek avulékonyságát 
jelzi, hogy elfogyasztásuk után (legyen szó film
ről, zenéről, hamburgerről vagy üdítőről) nincs 
mire emlékezni, és nincs miért visszatérni. Egy 
település építhet a tömegkultúra vonzerejére is, 
a minél több fogyasztót, vendéget megcélzó 
politikával. Vannak híres szórakoztatóipari 
központok (főleg amerikai példákat ismerünk; 
Las Vegas, Atlantic City, Orlando stb.), amelyek 
a tömegkultúra kínálatát nyújtják. Pécset múltja 
és jelene, adottságai és feltételei azonban 
nézetem szerint arra predesztinálják, hogy ne 
ezt az irányt célozza meg. Az állatkert, a vidám
park, a nyári ökörsütések az itt élő polgárok

kikapcsolódását szolgálják, de nem hiszem, 
hogy bárki idejövő vendéget ezek vonzanának 
(vagy ezekkel kellene vonzanunk) Pécsre.
A vonzerőt mindmáig az elitkultúra gyakorolja. 
Ezért is sajnálatos és értékpusztító magatartás 
kulturális intézmények részéről, ha a minőségre 
és az értékteremtésre való törekvés helyett a 
tömegkultúra tucatáruit kezdik termelni, s ha 
csiszolt gyémántok helyett üveggyöngyöket 
szórnak a többre érdemes pécsi értelmiségi 
közönség elé.

A rendszerváltás előtti évtizedek hiánygaz
daságában és nyomorú egyenlőségében szocia
lizálódott generációk számára irritáló lehet az 
elit preferálása. De ugyanennek a szocializáció
nak a során sajátítottuk el azokat a kulturális 
értékszempontokat, amelyek Liszt Ferenc és 
Bartók Béla, Arany János és József Attila, 
Munkácsy Mihály és Kondor Béla, Eötvös 
Loránd és Gábor Dénes, Neumann János és 
Szent-Györgyi Albert életművét állították elénk, 
s nem az adott kor epigonjait, ponyvairodalmát 
vagy kommersz alkotásait.

A mai pécsi tudományos és művészeti élet, 
a felhalmozódott és egyre növekvő szellemi 
tőke a város rendelkezésére áll. Nem kell a 
semmiből létrehozni. Ha a város kitörési pon
tokat keres, és stratégiai terveket dédelget, 
akkor álláspontom szerint ezt az értékteremtő 
szférát kellene a középpontba helyeznie.

Dr. Meggyesi Tamás

Pécs Pláza

A tudományos konferenciák tudósokat, szakem
bereket hoznak ide, a művészeti szimpóziumok 
és fesztiválok művészeket. Ha egy „mezei 
turista” felkeresi a várost, a közvetlen 
fogyasztásán túl más hasznot nem hoz. Ha 
a szellemi elithez tartozó vendég érkezik, 
minőségi fogyasztóként lesz jelen, s a saját 
szellemi és kapcsolati tőkéjét is idehozza, az 
itteniekkel bővíti, vagyis ittlétének hozadéka 
a városnézőének sokszorosa. S a hírnév (akár 
a városé, akár intézményeié vagy egyes polgá
raié) az egyik legnagyobb vonzerő, amely 
serkentő hatást gyakorolhat a belföldi és a 
nemzetközi környezetükre. Elsőként a kulturális 
és tudományos turizmusra, majd az átlagturiz
musra is. (Ahogy Párizs arculatához hozzátar
tozik a Louvre és a Sorbonne, Londonéhoz a 
British Múzeum és a Taté Gallery. Ahogy 
Cambridge-be azért járnak turisták, hogy meg
nézzék, hol „teremnek” a Nobel-díjasok.
S ahogy Frankfurt az évenkénti könyvvásárával 
úgy vonz tömegeket, hogy nem a ponyvát és a 
bestsellert, hanem az elitirodalmat mutatja be.)

Értékválasztás és politikai döntés kérdése, 
hogy a város vezetése és közgyűlése milyen 
irányt szab Pécs további történetének, s hogy 
a város arculatát mi felé formálja. Pécset a 
tudomány és a művészet városává nem kell 
tenni, mert már az. De hogy ez az adottság 
artikulálódjon, arculattá formálódjon, s az itt 
élő közösség számára hasznosuljon, ahhoz 
stratégiai döntéseket kell hozni. Olyanokat, 
amelyek például vagy az elitkultúra, vagy a 
tömegkultúra preferálása mellett kötelezik el 
magukat.
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A jövő urbanisztikája, az urbanisztika jövője -  részlet
Az úgynevezett jóléti társadalom már nem egy égi eszmének, vagy földi megszemélyesítőjének, 
hanem saját emésztőrendszerének állít emlékművet: a mai város egyre inkább az üzlet, a 
fogyasztás, és az ürítés szentháromságának emelt bevásárló-katedrálisokkal, otthonaink pedig az 
áruk és információk ki- és becsomagolástechnikájának elektronikus sztriptízbárjával lesznek tele. 
Ebben a káprázatos, ördögi szemfényvesztésben nem vesszük észre, hogy miközben egyre többet 
fogyasztunk és ürítünk, szinte észrevétlenül eladjuk a lelkünket, lemondunk a szellemi értékek 
primátusáról. Egy buddhista mondás szerint, amit eszünk, azzá leszünk.

Engedjék meg, hogy egy rövidke bevezetés erejéig bevezessem önöket korunk démonológiájá- 
ba. Az ember biológiai természetének jellegzetesen démonikus megnyilvánulása a rák. A rák parazi
ta betegség: bizonyos sejtek az egészből kiszakadva önálló, értelmetlen burjánzásnak indulnak.
Nem az adott sejt, vagy szerv démonikus, hanem az, ahogy függetleníti magát a szervezet 
egészétől. Társadalmi szinten sem a hatalom démonikus önmagában, hanem az amikor az ember 
fölé nő, mint a rákos daganat. A démonológia lényege a rész uralma az egész felett. Ilyen 
démonikus jelenség az urbanisztikában pl. a nyomornegyedek kialakulása és növekedése a fejlődő 
országok nagyvárosaiban, a centrumok hihetetlen fejlődése a perifériák rovására, a tőke és az üzleti

érdek abszolút primátusa minden más emberi érdekkel 
és értékkel szemben, a bevásárlóközpontok szó szerint 
rákszerű elburjánzása, a közúti forgalom megállíthatat
lan növekedése, ami ezáltal éppen az általa kiszolgá
landó területek környezeti minőségének romlásához 
vezet stb... Az élet -  és így az urbanizáció -  
démonikus megnyilvánulásai tulajdonképpen bom
lástermékek. Az emésztés szó szerint felemészt minket! 
Mert amilyen mértékű az emésztés, olyan mértékű az 
ürítés is. Szinte természetes, hogy ürülékünk elszeny- 
nyezi a levegőt, a földet, a vizeket, és történelmi 
településeinket csillogó vásári kacatokkal torzítja, a 
városok szétrobbanása, a beépítetlen területek elbódé- 
sodása, a természeti tájak pusztulása pedig urbanizá
ciós ürítési folyamat, regionális mértékű szemetelés.

Echo 1999/6.

12 echo 2009/4



Koszits Attila

Cocek hátán kóló
Orkestar Boban Markovié 
Dante Kávéház 
2000. január 20.

Az első nagyrendezvény a tavaly októberben 
megnyílt )anus Pannonius utcai Dante Alighieri 
Kávéházban. Több kamara jellegű jazz és 
népzenei koncert, irodalmi est, vetítés után 
próbaként, mire is alkalmas még ez a fiatalok, 
egyetemisták, művészek és társaságuk köreiben 
hamar közkedveltté vált hely. Pécs ugyanis nem 
bővelkedik ilyen méretű kultúrkávéházakban 
(egyáltalán kávéházakban). Az épület emeletén 
található Csontváry Múzeum érdekes kapcso
lódási pontot jelentett ezúttal, hisz Kosztka 
Tivadar művészetére egyaránt jellemző a szim
bolizmus, szürrealizmus, expresszionizmus, 
realizmus, a poszt- és neoimpresszionizmus, 
a neoprimitív megoldások, stb.... tehát a sok
színűség. Közismert a délvidékhez, a Balkánhoz 
való vonzódása és így szellemének különleges 
varázsa hatotta át ezúttal a helyet.

Boban Markovié 12 tagú zenekara -  
általában ez a felállás, de ha úgy adódik 20-21- 
en is játszanak -  Szerbia Macedóniához közel 
fekvő városából, Vladicin Hanból indult, hordoz
va a vidékre jellemző zenei sokszínűséget és 
helyi specialitást, amit a roma rezesbandák 
képviselnek. Ünnepi alkalmak -  esküvő, 
keresztelő, temetés, az év szent napjai -  egyéb 
közösségi összejövetelek, fesztiválok zeneszol
gáltatói. Eredetiségüket a múlt századi török 
katonazenekaroknak, a keleti roma zenéknek és 
egyéb balkáni hatásoknak köszönhetik, más
részt a hagyományos hangszerek mellett a nyu
gatiak használatának. így ezeknél a fúvós 
bandáknál a trombiták és szaxofonok, a bariton 
és basszus tubák mellett az oboának megfelelő 
zurla (zurna), a nagydob azaz tapan a leg
gyakrabban használt instrumentum. Családi 
hagyományként adták tovább nemzedékről 
nemzedékre a tudnivalókat, mára azonban 
egyéb zenei hatások is érződnek, sokat válto
zott a világ, az eddig háborítatlan közösségeket 
is megérintik a modern idők velejárói. Azért 
a cocek változatlan, jellegzetes aszimmetrikus 
ritmusa a közel-keleti és az arab-török világ 
tánchagyományainak, zenéinek folytatása. 
Szerkezetében is eléggé összetett, különleges 
hangsúlyokra épül, Délkelet Szerbiában 
általában 9/8-os, 11/8-os és 7/8-os változata 
a leggyakoribb. A kolo (hóra, horo, oro) a déli 
szláv népek gyors, kétnegyedes körtánca, 
Románia, Bulgária és az ex Jugoszlávia orszá
gaiban különféle formái léteznek.

Hosszú évek óta a kis szerb falu, Guca ad 
otthont a Zlatna Truba (Arany trombita) 
versenynek. A most 35 éves Boban Markovié 
1995-ben vált igazán közismert trombitássá, 
de a bandának is sikerült már az első helyet 
elcsípni. A '98-as belgrádi kiadású CD-jük címe 
talán ezért Zlatna Truba. De világhírüket (az 
egykor punkzenész) Emir Kusturica filmjeinek, 
és zeneszerzőjének, Gorán Bregovicnak (a kul
tikus Bielo Dugme rockegyüttes vezetője volt,

'74 és '89 között 13 albumot adtak ki) köszön
hetik, akik egy születésnapi ünnepségen hallot
ták a bandát, megtetszett nekik, így indult az 
együttműködés. Először az Arizona Dream, majd 
az Underground című filmekben játszottak.

... máris jött a közönség megénekeltető 
Mesecina (Holdfény), az Underground” film 
nagy slágere. Ezt később még többször megis
mételték, hatásos dal a szétválásról: „Senki 
sem tudja majd, hol fénylik a Hold a Nap... 
Elborított mindannyiunkat a háborús sötétség, 
ki tudja, mi lesz velünk...” A zenekar programja 
a magyar közönség által is jól ismert Bregovic 
filmzenéken, számokon alapult, nem bíztak 
semmit a véletlenre, hisz a kontaktus, a kon
certlátogatók aktivitása szükséges az effajta 
előadáshoz. A legnagyobb borulást a 
Kalasnjikov elsöprő vehemenciájú ritmusai 
hozták, a trombiták egymásnak felelgettek, a 
tuba nyomta harsányan a basszust, ilyen ele
mentáris erejű, totális fúvós örömzenét még 
életemben nem hallottam. (Nem túlzás, valóban

vérbő temperamentummal. A dobosok is kitet
tek magukért, s nemcsak a páratlan ritmu
sokkal, hanem a nyakba akasztott nagydobon 
és kisebbik párján nagyot szólóztak is a szín
pad elejére kiállva. A banda élőben ezerszer 
hatásosabb, mint lemezről, ilyen jól felépített 
rezeskórust, ilyen tökéletes összhangot, sodró 
lendületű előadást ritkán hallani, nem beszélve 
a számtalan finom megoldásról, pedig mind
annyian autodidakta zenészek. A kb. 250 fős 
közönség végig vette a lapot, a fejük feletti 
őrületesen tömény fúvós kavalkádra lett is 
beindulás, együtténeklés, magyar és szerb 
nyelvű biztatás, ováció, tapsvihar, de nem csak 
kólózásra szűkös a hely, egyébként is 
préselődtek rendesen. A Dante oszlopai is elég
gé leszűkítették a teret, sajnos egyúttal a 
látványt is. Kísérletnek azért jó volt, 
kipróbálták, ilyen rezesbanda nem gyakran jut 
el errefelé. De nem biztos, hogy itt kell fel
léptetni, jó időben inkább majd az udvaron.

Echo 2000/1.

világszínvonal! Európát már többször körbe
járták.). A Kalasnjikovot illetve rövidített Sheva 
motívumát is többször visszahozták igen vir
tuózán, engem mindig a Pacsirtára 
emlékeztetett, ami a végén fergeteges kólóval 
ért össze. Amikor az In the deathcar/This is 
a film átment az El Condor Pasába, olyan 
improvizációkat nyomott a szaxofonos és az 
oboás, amit a dzsesszisták is megirigyelhet
nének. Volt még Gypsy reggae, Bregovic Bielo 
Dugmés Szent György napi slágerballadája, 
aztán a Szép a rózsám motívumával díszített 
Bubamara. Mindez egymásba úszva gyors és 
lassú tempókkal, szélsőséges érzelmekkel a 
bánat és az öröm között lavírozva, hatásos kiál
lásokkal szaggatva, csoda hangszerszólókkal,
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Schrammel Imre

Gondolatok a művészképzésről

Schrammel Imre Kossuth-díjas, Érdemes művész
-  nemrég még az Iparművészeti Egyetem rektora
-  a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán 
a kerámiaszobrászat doktori programját vezeti.
A Pécshez-Baranyához sok szállal kötődő 
keramikusművész írásának kiindulópontja az
a feltételezés volt, hogy az ország legnagyobb 
tudományegyetemének keretei között folyó 
művészképzés mennyiben lehet más, különb, 
mint a megszokott, autonóm akadémiákon.

„Csak az élmény teszi az ismeretet 
maradandóvá.” 

Csányi Vilmos

Gyakorló művész vagyok. Keramikus. Agyagból, 
azaz a föld sarából gyúrok alakzatokat hol vala
mi célból, hol csupán kíváncsiságból. Ezeket 
azután tűzben tartósítom munka közben a 
kétkedés, a kalandvágy terelgeti jobbra-balra 
a figyelmemet. Általában engedek a csábításnak 
és alaposabban megvallatom az anyagot, mely
ből dolgozom. Túllépek azokon a szakmai kor
látokon, melyeket a szakember áthághatatlan 
határként tisztel és felteszek magamnak olyan 
kérdéseket is, melyek más ismeretterületre 
vezetnek. Ilyenkor keresem fel azokat a szak
embereket, akiktől választ remélek és komolyan 
szenvedek, ha látom, hogy ők is bezárták 
magukat saját ismeretterületük ketrecébe.

Az egyik ilyen tapasztalatom, amely nem 
hagyott és ma sem hagy nyugodni, a testet 
alkotó szervek és a képlékeny agyag puhaságá
nak, halmazállapotának feltűnő hasonlósága. 
Nagymamám, amikor kenyeret dagasztott, 
mindig megcsípte a saját hasát. Gyermeki 
kérdésemre megmagyarázta, hogy akkor jó 
a tészta, ha olyan állagú, mint a hasa. Azóta 
az agyaggal vagyok így; akkor jó mintázásra, ha 
alkarom lazaságával azonos. Erre még vissza
térek.

Kitűnő mesterek tanítottak a szobrászat 
és a rajzolás mesterségére. Azt ígérték, hogy 
amennyiben elsajátítom a szobrászat és a rajz 
fortélyait, kitárul előttem a világ egy addig 
ismeretlen ablaka. Tanácsaikat megfogadtam és 
alázattal, szorgalommal küzdöttem a formával, 
a térrel, az élőlények felépítésével, az emberi 
test tanulmányozásával. Mestereimnek igazuk 
volt, új világra nyílott ablakom, de én kívül 
maradtam.

Párhuzamosan tanultam a szakmám anyag
tanának és technológiájának ismereteit és 
bepillanthattam ezen keresztül az anyag 
viselkedésének rejtelmeibe, felépítésük 
csodálatos rendjébe. Megtanultam néhány 
eljárást, melynek segítségével anyagok alakul
tak át egyik formából a másikba, és ha pon
tosan dolgoztam, akkor mindig ugyanazt az 
eredményt kaptam. Megtanulható törvényekkel 
találkoztam, melyek hangulatomtól, indula
taimtól függetlenül léteztek és alkalmazásuk 
csak elhatározás függvénye volt. Ekkor ért az 
első csalódás. Miután a keramikus a látható 
világ jelenségeiből indul el, azokat akarja szak
ismerete segítségével maradandó alakká formál
ni, a szobrászatban és a rajzolásban szerzett 
tapasztalatait szeretné anyagtani és technoló
giai ismereteivel ötvözni. Ekkor ugyanis azzal 
találkozik, hogy az egyik tanult eszköze nem

úgy engedelmeskedik, mint a másik. Bármilyen 
alázattal és odaadással mintázzon is egy tanul
mányfejet, annak sikere megmagyarázhatatlan 
körülményektől függ. Ezzel szemben több 
alkotórészből összeállított, bonyolult képletű 
alapanyagnak, vagy máznak a minősége csak 
a figyelmén múlhat.

Hogyan van ez? Mindkét alkotóeszközt ta
nultam, azonos szorgalommal, mégis az egyik 
engedetlen, a másik engedelmes akaratomnak. 
Léteznének a világon kifürkészhetetlen, megis- 
merhetetlen dolgok és megismerhetők? Nem 
hagyott nyugodni ez az ellentmondás. Közben 
figyeltem pályatársaimat. Néhány, okosnak 
semmi szín alatt sem nevezhető kolléga ragyo
góan érezte meg modellje karakterét, megejtő 
hangulatot varázsolt a papírra pár vonással, 
míg irigylésre méltó eszes társak gyötrődtek 
a látvány bármifajta megjelenítésével.

A technológiában ellenben éppen a fordí
tottját tapasztaltam. Az eszesebbje villogott, 
a nehéz felfogású szenvedett. Esetünkben tehát 
a hagyományos tehetségfelfogással nem 
juthatunk messze. A szakmánkban ugyanis nem 
vagy ez, vagy az az üdvözítő, hanem a két 
adottságnak valamiféle egyensúlya.

Igen, de minek kell egyensúlyba kerülni?
Sok-sok kínlódás, vívódás, töprengés, kísér

let vitt közelebb e probléma megértéséhez.
A művészetben az alkotó arra törekszik, 

hogy a jelenségből azt az egyszeri és megis- 
mételhetetlent szűrje ki, amely saját haladó 
életének tükre, s melyet a legbölcsebb 
tudománnyal sem kormányozhat a döntő pil
lanatban.

A tudomány viszont arra kötelez, hogy 
addig kutassam, mérjem, ismételjem vizsgálódá
som tárgyát, amíg az kétséget kizárhatóan iga
zolja előfeltevésemet, többszöri vizsgálatra is 
azonos eredményt jelez, amely azután minden 
azonos jelenségre azonosan érvényes.

Létezik tehát bennünk valamiféle kettősség, 
ahogy a jelenségeket érzékeljük és ez bizonyos 
esetekben konfliktust okozhat ítéletalkotá
sunkban. Csak lassan, nagyon lassan értettem 
meg, hogy az emberi tudás fejlődésében éppen 
úgy jelen van ez a kettősség, mint az én 
keramikus gyakorlatomban. Az ember termé
szete kettős!

Nyilván nem neheztelhetnék, ha valaki ezek 
után azzal vádolna, hogy mit akarok én ezzel 
a közhelyszerű megállapítással. Valóban ezek 
közismert tények. Mégis megkockáztatom, hogy 
ezeket az ismereteinket érdemes ismét átgon
dolnunk, mert a művészet és a tudomány 
egymásra hatásából nem csupán üdvözölhető 
eredmények születtek, hanem komoly válság
tünetekkel kerültünk szembe, melyek ráadásul 
most értek el egy kritikus ponthoz. Minden 
bizonnyal most jutottunk el egy olyan fejlődési 
szintre, melyen ezek a tünetek általánosan 
jelentkeznek.

Ennek megértéséhez kissé távolabbra kell 
tekintenünk.
— 3000 millió évvel ezelőtt jelent meg az élet

a Földön.
— 6 000 000 évvel ezelőttre teszik az emberré

válás kezdetét.
— 1 -2  millió évesek az első eszközök.

— 30 000-10 ooo-ig születtek a barlangfest
mények. (23 000 éves a Willendorfi Vénusz.) 
Kopernikusz 1543-ban nyomtatja ki „Az égi 
pályák körforgásáról” c. művét.

— A XVIII. század a Felvilágosodás százada.
— 1859. Darwin megírja „A fajok keletkezése” 

című tanulmányát.
— A XX. sz. elején ismertette Freud tanait.
— 1921-ben tüntették ki Nobel-díjjal Einsteint.
— 1974-ben fedezte fel E. Lorenz a 

„Pillangóhatást.”

Ezzel a látszólag önkényes időtáblázattal azt 
kívántam jelezni, hogy milyen hatalmas időmen
nyiség telt el addigra, amíg az emberi tudat 
átvette a vezető szerepet az ösztönöktől.
Az ész uralma az ösztönök felett mindössze 
háromszáz éves. Előtte 3000 millió éves tapasz
talat öröklődik sejtről sejtre, amely testünk min
den pontján, a tudatunktól függetlenül kapcso
latot tart környezetünkkel, veszi annak 
üzeneteit és szabályozza ezáltal életfunkció
inkat. Az ember a fogamzás pillanatától átmegy 
valamennyi fejlődési szakaszon, melyet az 
evolúció eredményezett. Két fontos 
következtetést vonhatunk le a fenti felsorolás
ból:

Hogy egy roppantul hatalmas időegység 
alatt fejlődött ki bennünk az érzékelés egyik 
formája, melyet egyetlen anatómiailag pon
tosítható szervünkhöz sem köthetünk, és 
melynek segítségével környezetünkkel háromdi
menziós kapcsolatot tartunk.

Hogy ehhez képest a tudatos gondolkodás 
nagyon fiatal, ugyanakkor alárendeltségbe 
kényszerítette, elfojtotta ösztönös énünket, 
létrehozva ezzel az elfojtás minden kórképét és 
a lineáris logika mindenhatóságát. A XX. 
században és főleg annak utolsó évtizedeiben 
a tudományos felfogásban alapvető változások 
történtek. Az újabb és újabb felfedezések 
ismeretében tarthatatlanná váltak korábbi 
elméletek. Elsősorban a bölcselet és a ter-
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mészettudományok viszonyában állt be 
alapvető változás.

A művészek a tudományoktól ösztönözve 
az élve boncolás módszerével, elemeire szedve 
vizsgálták a művészet eszközeit, majd magát 
a művészet lényegét. Vizsgálódásuk energiafor
rása azonban, paradox módon továbbra is a 
filozófia maradt, miközben a tudomány éppen 
a filozófia állításait cáfolta. Ebből a csapdából 
máig sem talált ki a művészet, csupán 
önsorsrontó elzárkózásba, illetve üzletszerű 
kéjelgésbe, szellemi kábítószer-terjesztésbe 
menekült.

Amennyiben tehát a művészet jövőjéről 
komolyan kívánunk értekezni, arra kell fordítani 
figyelmünket, miképpen tudjuk a korszerű 
tudomány ismereteit bevinni a művészetek 
körébe. Azt tapasztaljuk ugyanis, éppen a 
tudomány jutott arra a pontra, hogy a korábban 
a mítoszok körébe utalt jelenségeket komolyan 
kutatni kezdte, és ezzel a művészetek valódi és 
a túlélés szempontjából nélkülözhetetlen sajá
tosságait tárta fel. Ezek szöges ellentétben áll
nak a művészet önmagáról hangoztatott megál
lapításaival.

Abból indultam el, hogy a képzőművészeti 
tanulmányaim és a technológiai ismereteim 
egymást nem erősítették, hanem gyengítették. 
Minél jobban belemerültem az egyiknek, majd 
a másiknak alaposabb tanulmányozásába, annál 
inkább botlottam feloldhatatlan ellentmondá
sokba. Megkísérlem néhány ezzel kapcsolatos 
tapasztalatomat megfogalmazni.

Az ötvenes években, amikor stúdiumaimat 
folytattam, a marxista esztétika irányelvein kívül 
semmi más tájékozódási pontunk nem volt. 
Ennek értelmében a művészet „azon emberi 
alkotások összessége, amelynek értékstruk
túrájában az esztétikai értékek kizárólagos vagy 
uralkodó helyzetben vannak.” „...ez a többi tár
sadalmi tudatformával együtt a felépítmény 
része.”

„A művészetelmélet művészetfilozófia: az 
esztétikának az az ága, amely a művészeti 
esztétikum sajátos törvényszerűségeivel 
foglalkozik.”

Miután a művészetet továbbra is a filozófia 
eszközeivel vizsgáljuk, sőt hazánkban a marx
ista hagyományoktól közel sem mentes filozófia 
eszközeivel, felmerül bennem a gyanú, hogy itt 
rejtőzik a művészet megújulásának egyik 
legfőbb akadálya.

G. W. F. Hegel így vezet be az esztétikába: 
„Ezeket az előadásokat az esztétikának szen
teljük; tárgyuk a szép tágas birodalma, 
területük közelebbről a művészet, mégpedig a 
szépművészet. Tudományunkat azonban 
voltaképp .művészetfilozófiának’ pontosabban 
„a szépművészet filozófiájának” kell neveznünk. 
... Ez az elnevezés máris kirekeszti az 
esztétikából a természeti szépet. ...már most 
kijelenthetjük, hogy a művészeti szép maga
sabb rendű, mint a természet. A művészeti 
szépség ugyanis a szellemből született és 
újjászületett szépség, s amennyivel a szellem 
és termékei magasabbrendűek, mint a ter
mészet és jelenségei, annyival magasabb rendű 
a művészeti szép is a természet szépségénél.”

„Az érzéki szemlélet formája a művészethez 
tartozik, s így a művészet az, amely az igazsá
got a tudat számára az érzéki alakítás jegyében 
jeleníti meg, mégpedig olyan érzéki 
alakításéban, amelynek e megjelenésben maga
sabb rendű, mélyebb értelme és jelentése van, 
anélkül azonban, hogy az érzéki közegen 
keresztül a fogalmat mint olyat, a maga 
általánosságában akarná megfoghatóvá tenni; 
mert éppen a fogalomnak az individuális jelen-
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séggel alkotott egysége a szép, s a szép 
művészeti létrehozásának lényege.”

A. C. Danto: „A közhely színeváltozása” 
című művészetfilozófiai fejtegetéseiben csupán 
annyival lépi túl a fentieket, hogy a szépség 
fogalmát tágabban értelmezi. íme: „...azt 
hiszem, Duchamp-nál kell kezdenünk, miután 
művészettörténeti tény, hogy elsőként ő vitte 
véghez azt a szubtilis csodát, amely a közön
séges létezés Lebenswelt-jének tárgyait -  a 
lóvakarót, a palackszárítót, a biciklikereket, 
a piszoárt -  műalkotásokká alakította át. Tettét 
persze lehet úgy is értékelni, mint ami e 
kevéssé épületes tárgyakat bizonyos esztétikai 
távolságba helyezi s az esztétikai élvezet 
valószínűtlen tárgyának javasolja -  gyakorlati 
bizonyítékul arra, hogy még a leglehetetlenebb 
helyeken is találni bizonyos fajta szépséget.”

Mit mond ezzel szemben a tudomány?
S. Freud felfedezte, hogy lakozik bennünk 

egy ismeretlen, melyet egyetlen szervünkhöz 
sem köthetünk, mégis alapvetően meghatározza 
életvitelünket, életminőségünket. Jung azután 
kutatni kezdte ennek az ismeretlen léleknek 
a szerepét az emberiség kultúrájában és 
rádöbbent, hogy az emberi test hosszú evolú
ciós előtörténettel rendelkező szerveihez hason
lóan, a psziché is történelmi fejlődés eredmé
nye, a testhez hasonlóan, melyben létezik. 
Felfedezte, hogy a szimbolikus gondolkodás 
a felelős a mítoszok születésében. Felismerte, 
hogy az ember az érzékszervein keresztül 
szerzett tapasztalatai alapján alakította ki a 
világról elképzeléseit, anélkül, hogy a bennünk

kialakult kép létrejöttének rejtettebb okairól 
tudomása lett volna. Freud írja a „Rossz 
közérzet a kultúrában” esszéjében: „... Azonban 
úgy látszik, hogy legalább kifelé, az énnek vilá
gos és éles határvonalai vannak. Csak egy 
rendkívüli állapotban, melyet azonban nem 
lehet betegnek ítélni, történik másképp.
A szerelem azzal fenyeget a csúcspontján, hogy 
a határ az én és az objektum között 
elmosódik. Az érzékek minden tanúbizonysága 
ellenére a szerelmes azt állapítja meg, hogy én 
és te egyek vagyunk és kész úgy viselkedni, 
mintha úgy is lenne.” Később a vallásról 
elmélkedik és a világmindenséggel eggyé válás 
lelki rugóit kutatja. „A pótkielégülések, ahogy a 
művészet nyújtja, illúziók a realitással szemben, 
ettől pszichésen nem kevéssé hatásosak, hála 
annak a szerepnek, melyet a lelki életben a 
fantázia határozott meg.”

Összegezve tehát azt látjuk, hogy a pszicho
lógia megállapításai alapján joggal 
feltételezhetjük, hogy a művészet emberré válá
sunk evolúciós folyamatában jött létre és a 
túlélés esélyeit biztosította. így azt az alapvető 
kérdést, hogy mi az élet értelme, felesleges fel
tennünk, következésképpen a művészeti szép 
és a műalkotás értelmét kutatni is téveszme.

Az etológia tudománya egészen új keletű.
Az etológusok abból indulnak ki, hogy a 
humánetológia is evolúciós tudomány, 
feltételezi, hogy az emberi viselkedés az evolú
ció terméke; az ember környezetéhez történő 
adaptációjának eredménye. A humánetológia a 
kultúrát is, mint egy viselkedési rendszert fogja 
fel. Csányi Vilmos a fajspecifikus emberi 
viselkedésjegyek alatt a következőket írja:
„Az emberi fajspecifikus viselkedési jegyek 
nagyjából három főcsoportra oszthatók. Az 
elsőbe a szocialitással kapcsolatos viselkedés- 
formák, a másodikba a csoportszinkronizációs 
mechanizmusok, a harmadikba a különböző 
konstrukciós képességek tartoznak.” „A cso
portélet szinkronizációját szolgáló viselkedési 
mechanizmusok: Empátia: érzelmi szinkronizá- 
ció. Hipnózis: vezérelt szinkronizáció, Ritmus, 
ének, zene, tánc: érzelmi és viselkedési szinkro
nizáció. Nevelés, tanítás, fegyelmezés. 
Szabálykövetés, rítusok használata.
Konstrukciós képességek: Absztrakció: másod 
és harmadlagos reprezentációk használata. 
Eszközhasználat és készítés. Mimika és 
mimézis. Nyelvhasználat. Hiedelemrendszerek.”

Nem véletlenül folyamodtam idézetekhez. 
Ebből jól látható, hogy a művészet hagyo
mányos értékelésének még a nyelvezete is tel
jesen más, hát még a lényegét elemző megál
lapítások.

Edward Lorenz 1974-ben a bostoni MIT-n 
meteorológiai előrejelzéseket pontosító mate
matikai modellekkel kísérletezett és felfedezte 
a pillangóhatást. Ettől kezdve a természet 
törvényeit kutató fizikusok a légkörben, 
a viharos tengeren, az állati populációkban, 
a szív és az agyműködés ingadozásaiban 
tapasztalható szabálytalanságban rendezőelvet 
kezdtek kutatni. Hamarosan a csillagok galak
tikus összetömörülése, a felhők alakja, a villám
lás nyomvonala, a természet világa, a közgaz
daságtanban az áringadozások lázgörbéje, a 
vérerek mikroszkopikus összefonódása között 
törvényszerű összefüggéseket tártak fel. 
Megszületett valami, aminek hatására megválto
zott világszemléletünk.

Az ősrobbanástól a földkéreg megszilár
dulásáig gázok és gőzök alkották a világmin
denséget, mozgásukat tehát ugyanazok a 
törvényszerűségek szabályozták, mint amelyeket 
E. Lorenz felfedezett. A földfelszín anyagai és a
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megszilárdult csillagok belső anyagszer
kezetükben nem őrzik-e a gáz és 
folyadékállapot emlékét? Nem lehetséges, 
hogy az élő szervezetben és a szupergala
xisok alakzatában tapasztalható formai 
hasonlóságokért a még nem szilárd hal
mazállapotra gyakorolt erőhatások a 
felelősek?

További kételyeket támasztanak a tér
ről és az időről felfedezett ismeretek. Az 
általános relativitáselmélet az anyag és az 
idő fogalmát tárgyalja, valamint azt, hogy 
a nagyléptékű jelenségek esetében hogyan 
görbül a tér és az idő a világmindenség
ben található anyag és energia hatására.

A kvantummechanika ezzel szemben a 
rendkívül kis méretek tudománya. Einstein 
igazolta, hogy nem lehet többé abban a 
hitben élni, hogy a tér és az idő a világ- 
egyetemben történtektől függetlenül végte
len és örökkévaló. Ebből a felfedezésből 
következett az a felismerés, hogy a világ- 
egyetem tágul. Majd a kutatást tovább 
folytató tudósok (R. Feynman, S. Hawking) 
megfogalmazták a kvantumgravitáció 
elméletét. Ebben a gravitáció a benne 
foglalt anyag és energia miatt görbült, 
vagy torzult téridővel írható le. Mindebből 
következik, hogy nem azt látjuk, amit 
látunk és nem akkor, amikor azt látjuk.
A csillagos égen látható fényes pontok 
között látunk olyan csillagot, amely már 
régen kialudt, de a fénye csak most 
érkezett hozzánk. Tőlünk egyenes vonal
ban látszó égi objektumok nem ott talál
hatók, ahol tapasztalataink alapján 
elképzeljük.

Lehetséges, hogy ennek ellenére mi 
kizárólag a perspektíva törvényeit tekintjük 
végérvényes szerkesztési modellnek, 
amikor látható világunkat megjelenítjük?

Nem szükséges az anyagnyelv revíziója 
is az anyagról és természetről szerzett új 
ismeretek birtokában?

Maradhatunk csak a hagyományos tér
felfogás alkalmazói, amikor az új tudást is 
megismerhetjük?

Talán sikerült az eddigiekkel érzékeltet
nem, hogy milyen szakadék tátong a 
művészeti és a tudományos felfogás 
között. Itt lépnék be ismét keramikusi 
gyakorlatomban szerzett tapasztalataim 
felvillantásával.

Keramikusok szépen csomagolt állapot
ban vásárolják a gondosan előkészített 
agyagot, majd a szakácskönyvek receptjei
hez hasonló módon különféle alakzatokat 
formálnak belőle, és azt így-úgy kisütik. A 
művészkedésnek ez a formája divattá vált 
és alig ismerek valakit a szakmából, aki 
vette volna a fáradságot, hogy utánajárjon, 
mit is vesz a kezébe, amikor a fóliába cso
magolt agyagból formálni kezd. Ha 
megtenné ugyanis, a földtörténet anyagi 
kövületeit fedezhetné fel benne. 
Viselkedését és szerkezetét vizsgálva a 
3000 millió éves organikus fejlődés 
nyomaira bukkanna, benne esetleg elhunyt 
őseink hamvaira is. Ha a szobatudósnak 
megfelelő szobaművész kényelmén haj
landó túllépni, és a természetben körül
nézni, egyszeriben kitárul előtte a 
csodálatos világ, hasonlóan a plein air és 
az impresszionista festőkhöz. Ők sem 
csináltak tulajdonképpen mást, mint a 
színtan ösztönzésére kibújtak mestersége
sen elfüggönyözött akadémikus műtermeik
ből a szabadba és ezzel elindult a
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művészet egyik legnagyobb forradalma.
A fenti gondolatot folytatva, ha valaki 

az élet keletkezésénél és a véglények 
életének, szaporodásának, a környezethez 
alkalmazkodó technikáinak és a pusztulá
suk nyomán keletkező energiaforrásoknak 
kutatására is vállalkozik és ennek morfoló
giai tapasztalatait a művészeti gyakorlatba 
átültetni próbálja, az anyag és vizuális 
nyelv új formáira bukkan. Sem az eukli
deszi geometria, sem a perspektíva alkal
mazásának segítségére nem építhet. Mint 
keramikus tudom, hogy agyagból 
organikus formák természetesen 
alakíthatók, a geometrikus erőszakra azon
ban deformációval, repedéssel válaszol az 
anyag. Ha tehát kilépek a művészetfilozó
fia értékhierarchiájából és nem csupán a 
festészet kánonjait fogadom el művészeti 
mércének, akkor máris találtam példát 
arra, hogy az agyag belső szerkezete, az 
élőlények formái és az agyagból a ter
mészetben keletkezett geológiai és ásvány
tani alakzatai miért hasonlók oly feltűnően. 
Innen csak pár lépés, hogy a légnemű és 
folyadék halmazállapotú rendszerekben a 
legújabban felfedezett káoszhatás morfoló
giai kísérleteit a művészetbe is átültessem. 
Kísérletezés közben döbbenten fogjuk 
tapasztalni, hogy a különböző kémiai tulaj
donságú folyadékok egymásba ömlesztve 
ugyanolyan formákat eredményeznek, mint 
az élő szervezetek.

íme, máris találtunk egy területet, 
melyben a tudomány és a művészet 
azonos következtetésre juthat. Ezeknek 
a tudatra és a tudat alattira gyakorolt 
hatása dönti majd el, hogy mennyi benne 
a tudományos és a művészeti érték. Ettől 
a pillanattól kezdődhet a művészetfilozófia 
értékelése, de nem előbb!

A legtovább a képzőművészeti tanul
mányok eredményei tartottak fogva. Csak 
hosszú anyagtani vizsgálódásaim után jöt
tem rá, hogy mind a szobrászati, mind a 
rajzi stúdiumokban kívül maradtam a jelen
ség felületén. Az anyag vizsgálata, majd az 
így létrejött kísérleti alakzatok vezettek rá, 
hogy a jelenségeket is belülről kell formál
ni, de nem a művészet hagyományos 
eszközeivel, hanem a tudományos kísér
letezés eszközeinek segítségével. Ha sike
rül létrehoznom azt a környezeti szituációt, 
amely modellem tárgyát alakította, 
szimulálhatom annak formai mását.

Meggyőződésem, hogy a művészetben 
hamarosan jelentkeznek a tudományos 
felfedezések eredményei. Arra azonban 
nem várhatunk, hogy ez sült galambként 
berepüljön ablakunkon. A következő 
nemzedéket fel kell készíteni erre a 
kihívásra. Erre pedig a tudományegyete
mek szervezeti keretei között látok 
reményt. A tudományegyetemeken alapított 
művészeti karok kínálják a legjobb 
lehetőséget arra, hogy a hallgató, válasz
tott művészeti gyakorlatához, a tudomány- 
egyetemek univerzális tudományos 
ismeretei közül a számára legmegfelelőb
bet vegye fel. Mind a művészet, mind a 
tudomány hallatlanul sok ágra bomlott. 
Most az atomizálódott ismeretterületek 
összeépülésének korszakát éljük. Ez a 
művészeteken belül is, a tudományok 
között is és a tudományok és a 
művészetek között is igaz. Ennek ma csak 
a valódi univerzitások felelnek meg.
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Aknai Tamás

Mellékes, és ez
torokszorító -  részlet

A szomorú az, hogy elmehetnénk emellett is teljes nyu
galommal. Nem nyerünk és nem vesztünk rajta. Ha 
tétel lehetne kultúránk formálódásának szemléje során, 
valószínűleg még inkább baljós következtetésekre jut
nánk. De nem lehet tétel sem. Látványokról szólva 
paradoxon: vak kínálat csupán.

Ne kerteljünk. A mostanra állandósult fesztivál
légkörben a kínálati tolongás jól felismerhető feszen
gést alakított ki sokakban. Olyanokban, akik kevés ide
jükben soha nem fognak találkozni már azon a helyen 
a hazai és nemzetközi legjobbal, ahol néhány éve cent
rális figyelem és elismerés nyugtázta azt. Vagyis egye
bek mellett a Pécsi Galériában. A művelődés és 
műveltség hagyományos helyi plázái kétségtelenül 
megrogytak. Bár „áll a ház még...”, ami benne történik, 
nekrologikusan idézi fel a várhatóan végképp eltörlésre 
ítélt korszakot, melyben a példamutató, a kiváló, a 
megismételhetetlenül kivételes lehetett a közönségre 
tett befolyás alapja. A sok, de éretlen és kimunkálat- 
lan, valamint a kevés, de kimagasló szorzata ezúttal 
nem az utóbbit hozza ki nyertesnek. Nemcsak ezért, 
ezért is: eltűnt a közönség. De maradtak a művészek, 
többnyire úgy, avval a munícióval, szándékokkal, 
képességekkel, amelyek az elmúlt évtizedekben jöttek 
létre. És maradt a fesztivál is. A művész azonban 
láthatóan nem hisz már a fesztiválnak, a fesztivál 
pedig magábanvaló már annyira, hogy nem szükséges 
tekintettel lennie arra, amit küldetése szerint -  ezért 
fesztivál -  megmutatnia, ünnepelnie kellene.

Különös a válogatás. Itt is bizonyítva láttuk a 
korszakos helyi evidenciát. Egyetem ide, Nemzeti 
Színház oda, itteni kultúránkat már régóta az átlagok 
alatt kirajzolódó normák szabályozzák. Lehet tehát 
ebben a felvonulásban bőven erőfeszítés, mégsem 
tűnik fel cél és irány, ami követésre biztatna. És ami 
valóban szomorúvá teszi: minden mozdulata úgy vált 
jelentéktelenné, hogy a változtathatatlanba való 
szomorú beletörődés atmoszférájával is elegyes lett.
Ez az állapot azonban ezúttal mégsem a tétmentesség 
felszabadult vállalkozókészségéhez vezetett. Ami pedig 
lehetősége lett volna. A játékosnak és ironikusnak 
induló futamok bágyadtak, a destrukció fogásai sok
szor ismételtek, a konstrukció csupán magában 
gyönyörködik. A kockázatmentesség szükségszerűen 
kell hogy beérje közhelyekkel.

Pécs város képzőművészetének még látszólag sem 
megnyugtató látlelete a kiállítás. Bizonyos, hogy van 
kiindulópontja, ami több, mint statisztikai szemle és az 
is lehet, hogy van szándék benne. Az is biztos, hogy 
létező igények formálták ilyenné és ezek törődtek is 
bele az „ahogy esik, úgy puffan” sajnálatos dramatur
giájába. Nincsenek valóságos üzenetei. Nem bátor 
ahhoz, hogy találgatásokra sarkalljon és nem vonzó 
ahhoz, hogy spekulációk nélkül csináljunk magunkban 
utat a számára. Van verziónk természetesen, és mert 
elhangzottak már valamely közbeszédek a tárgyban, 
van mivel megütköznünk e téren is.
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Koszits Attila Aknai Tamás

Mnemosyne (akusztikai) varázsa Örömhír -  részlet

-  részlet
Jan Garbarek, The Hilliard Ensemble 
Pécs, Bazilika
2000. május 27.

Ünnep, ha ilyen kiemelkedő művészek -  
nevezhetjük világsztároknak is őket, bár
mennyire is a kommersz elcsépelt kife
jezése lett ez -  látogatnak városunkba, 
hisz nem túl gyakori eset ez manapság, 
sajnos... Jan Garbarek és a Hilliard 
Ensemble két németországi és egy 
budapesti koncertje közé beiktatott egy pécsit 
is. Három évvel ezelőtti emlékezetes „Officium” 
bemutatójuk után tértek vissza a tettszínhelyre 
új, „Mnemosyne” című albumuk műsorával. 
Esetükben a világhírű jelző tényleg nem túlzás: 
az 53 éves norvég szaxofonos az európai jazz 
óriása jellegzetes visszafogott skandináv 
stílusával, amit egyben a melegség és 
melodikusság is áthat.

A műsor a korábbról ismert hatásos kore
ográfia szerint vette kezdetét: a koncertre 
várakozók zsongását megtörve, a Bazilika távoli 
pontjaiból hirtelen gyönyörű (szövegnélküli) dal
lamok csendültek fel szaxofonhangokkal ele
gyedve -  az ember csak kapkodta a fejét erede
tük után -  és a négy énekes más-más irányból 
közeledve, szép lassan felsétált az oltár elé, 
Garbarek már várt rájuk... A Hilliard Együttes 
éteri tisztaságú énekhangjaihoz, gregorián 
egyszerűségű, himnikus szépségű dallamaihoz 
szaxofonosunk mintha a lelkét is belelehelte 
volna szopránhangszerébe. Ezt a sétálós 
megoldást alkalmazták felváltva, több mint 
80 percen át, nem véletlenül, hisz ezzel is 
kihasználták a tér különböző pontjain adódó 
akusztikai variánsokat. Az akusztika egyébként 
is a kisujjukban, mesteri módon éltek vele, 
tudták meddig kell kitartani egy hangot, a 
dinamikai árnyalatokkal hogyan befolyásolják 
az utánzengést, hisz itt még egy légyzümmögés 
vagy pisszegés is tisztán hallható. Ezzel is 
visszanyúlva a boldogabb korokhoz, amikor a 
zene megszólalását a polgári hangversenyélet 
még nem a mozdíthatatlan hangversenydobogó
ra korlátozta. Osztott ének- és zenekarokat sok 
évszázadokkal ezelőtt is alkalmaztak Itáliától 
kezdve sokfelé, kihasználva a nagy templombel
sők hangzási adottságait. Az ilyen monumen
tális tereket, mint a pécsi Bazilikáé is, nemcsak 
a vizuális, hanem az akusztikus hatások 
kiaknázására is építették, s a szertartásokon az 
énekesek, zenészek, és Isten igehirdető szolgái 
eleve számításba vették a hang direkcionális 
paraméterét (hangforráson kívüli térbeli 
irányultság). Az ilyen célra alkalmas fenséges 
(maestoso) mozgás- és hanghordozástípus 
kimértsége éppen a nagy terek hosszú ideig 
tartó és változatos visszaverődéseit, tehát 
visszhangosságát veszi tekintetbe, amikor hang
erejével kellő impulzust, hömpölygő tempójával 
pedig kellő időt ad a visszaverődések játéká
nak. Tehát a tér megfelelő pontjait megfelelő 
irányból jövő hangokkal kell megeleveníteni.
Ezt az igazi sokdimenziós térhatást semmiféle 
virtuális elektroakusztikus mágia, sztereo- 
kvadrofon-, avagy surround rendszer, 
stúdiótrükk, szuper hifi (high fidelity) beren
dezés, CD-lemez, egyéb digitális csoda nem 
tudja reprodukálni...

A Hilliard Ensemble titka 
óriási tudásukon, pontos
ságukon, tisztaságukon, 
méltóságteljes előadás
módjukon és stílusismere
tükön kívül, a rendkívül jól 
felépített vokálszólamok- 
ban és a nagy műgonddal 
kiérlelt dallamaikban rejlik. 
Jól váltogatták az egynemű 
gregorián sorokat a több

szólamú rétegekkel, különösen az ellenpontként 
használt szólamokkal, de a szólók (a különleges 
kontratenor kiemelten) és a kórus váltogatása, 
a hosszan kitartott bariton vagy tenor hangokra 
épített többi szólamrész is bevált. A különböző 
korok és népek zenéiből -  akár töredékekből, 
motívumokból -  felépített/újjáépített kompozí
ciók a dinamika tökéletes alkalmazásáról 
tanúskodtak. Az egyszerű egyszólamútól a poli- 
fonikusig, a fennkölt, ritmusnélküli szövegének
léstől a pontosan ritmizált előadásig, sok szí
nen mozgott az együttes előadói repertoárja. 
Ehhez az angyali kórushoz párosult Jan 
Garbarek mennybéli szaxofonja, nagyon ráérzett 
a megfelelő hangulatokra, pillanatokra, 
improvizációival mindig megtalálta az odaillő 
hangszínt, dinamikát. Éreztetve a mindig min
denhol jelenlévő őserőket, az Észak és Ingmar 
Bergman filmjeinek szellemiségét, a fjordok, a 
zord táj szépségeit, az izlandi szigetvilág 
vulkáni eredetű gejzírjeit, kövületeit, a (zenei) 
hang és a végtelen csend egységének diadalát.

Echo 2000/3.

Ókeresztény értékeink felkerültek a világörök
ség listájára. Csak sejtjük inkább, mint tudjuk, 
hogy mélyreható, de magatartásunk és 
önértékelésünk számára ma még elképzel
hetetlenül kontúrtalan az a hatás, amit 
közösségünkre a világörökség részévé válás 
folyamata tesz majd. Mert igaz ugyan, hogy az 
Echo hasábjain is többször szóba hozott 
terület, az egykori római szent hegy temető
együtteséről, templom- és sírépítményeiről, 
faliképéiről valamennyien tudunk valamit.

De tudunk-e igazán mindent? El tudjuk-e 
majd mondani a hozzánk sereglő érdeklődők 
ezreinek több idegen nyelven, hogy miért szép, 
jó, érdekes és érdemes az, ami itt van és hogy 
nekünk ez valójában mit jelent hétköznap
jainkban? Ki fogjuk-e, ki tudjuk-e majd söpörni 
a becsületes és derűs viszonyokat fátyolozó 
sokfajta szemetet tereinkből és roppant kevés 
időnkből? Létre tud-e majd jönni a feladatok 
szépségének tudatán felébredő egység eredője 
a gazdasági, politikai, szociális és egyházi 
akarat eltérő vektoraiból?

Nem kis öröm, nem kevés büszkeség, hogy 
az Echót létrehozó szerkesztőség egy 
emberként szereplője volt annak a több éven 
keresztül izgalmi állapotban tartó erőfeszítés
folyamnak, ami a pécsi ókeresztény emlékeknek 
világörökség listára kerülését hozta. Mi készítet
tük, részben írtuk, szerkesztettük, fordíttattuk 
az időközben megjelent könyveket és CD- 
lemezeket, amelyek az UNESCO elismerését 
végül is meghozták.
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Balogh Robert

Nagyot villan, azt elhallgat...
Az Pécsi Nemzeti Teátrom állapotjáról való példabeszédke -  részlet

Dobozy Imre: Villanegra 
PNSZ Kamaraszínháza 
2000. március 4.

Történt már olyan magyarországi kőszínházban, hogy a színészek fellázadtak a rendező vélt-valós 
alkalmatlansága miatt, annak menesztéséért (Bárka Színház). Mivelhogy a Kritikus -  azaz a lírai 
alany, az én -  egyazon városban él az előadás színészeivel, a fülébe jutott ez-az, amelytől, végig
gondolva a kritikai feladat komolyságát -  képtelen magát függetleníteni. De ha nem is hallott volna 
holmi bojkottról, akkor is szembeötlő, hogy az előadás végén nem jön ki a függöny elé minden 
tapsra jogosult, ahogy illenék. Nem hajol meg a közönség felé a színész. Ez még nem sztrájk, ez 
a protestálás, bojkott fogalomkörébe illeszthető bele. Azt is beszélték, hogy ez az előadás rossz! 
Színházon belüli beszélgetésekben is elhangzott, színházi dolgozó szájából -  a kritikusi fül mindent 
hall! -  „Ez az előadás kritikán aluli!”. Mégis törekedtem semmit sem magamba szívni a susmusból, 
és tiszta aggyal megtekinteni a Villanegrát, ahogy az Oscar-díjak száma se befolyásoló tényező 
a moziban -  bár ha Sam Mendes a rendező, ki ne hagyják.

A pécsi teátrom szerződtetett színészeinek száma 27, tíz éve ez a szám majd a kétszerese volt 
a jelenleginek -  tizenegy-néhányan végeztek főiskolát - ,  ebből következik, hogy a társulatban a 
szerepek leosztása nehézkesebb mint hajdanán, olyan feladatokat is meg kell oldania a színésznek, 
amelyekhez egyáltalán nem fűlene a foga, s nem is alkalmas rá, netán derogál neki -  ez rendszerint 
a színpadon is észrevehető. A színházban üzemi léptékben kell gondolkodnia a vezetőségnek, 
üzemi színházi események történnek. Erről a pontról elmozdulni csak belső igény segítségével lehet, 
mivel a közönség egyaránt tapsol a talmi, a közepes és a megnyerő produkció láttán -  a most 
jelentkező színészi bojkott is jelzi, hogy létezik egy határ, ami alatt már nem hajlandó a társulat egy 
része együttműködni.

Echo 2000/2.
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Balogh Róbert Gönczy László

Viták a periférián -  részletPOSZT Poszt 
poszt,
avagy... -  részlet

Mire is szolgálhat ez a poszt? Ki tudja? Hogy 
poszt-, ez meg az, vagy valakinek a posztja?
A „poszt-értelmezési” tartományok egyik 
értelmezési lehetősége sem idegen a 
valóságtól. A POSZT így bensőséges jelképpé 
magasztosul, odaengedést, beengedést is 
jelent, de közös vállalást, az ügy felelősségének 
megosztását, szeretetteljes tudomásulvételét is 
egyszerre. Ez a POSZT (Pécsi Országos Színházi 
Találkozó) szolgálója a színházi ügynek, s egy
ben kiszolgáltatottja is a színháziak ügyének. 
Színházi, társasági esemény, ám mégsem 
maradt meg teljesen szakmai belügynek, bár 
igazi média-kuriózummá nem vált, de nem is 
fogadta senki kelletlenül. Az új évezreddel 
együtt kezdődött el, s a hozzáértők nagy jövőt 
jósolnak néki. Sodró, élményteli, színházi önis
meret szempontjából nem haszontalan ez 
a POSZT. Az általam látott előadások rendel
keznek közös pontokkal, egymásba szövődő 
gondolatokkal, ilyen például a közlés 
tehetősége, lehetetlensége, az önmegvalósítás 
mint legfontosabb eszköz, vagy csupán téma, 
de akár a ma érvényesíthető drámaiság, az 
aktualizáltság, s az esztétizáló, stilizáló színház 
szembenállása. A POSZT teljességét megtekintő 
nézőnek egy színházi állapotfelvételt, pil
lanatképet kell/lehet rekonstruálnia, Forgách 
András láthatatlan intenciói alapján. Ez a folya
mat az erőltetett menet jelzővel illethető. Az 
előadásokra bejutás több nehézséggel bírt. 
Egyrészt a jegyhez jutás lehetetlensége okán, 
másrészt a színházi sleppből adódó, elő
csarnokban ácsingózó, masszaszerű tömeg 
jelentett még a jegytulajdonosok számára is 
csak heves könyökmunka árán ledolgozható 
veszedelmet. A trópusi páratartalom, a fullasztó 
meleg, az emberi kipárolgások és parfümök 
keveredése alig-alig riasztott el valakit. A szín
ház érzéki élvezet, egyszerre a bakfisok erotiká
ja és az öregek vigasza, az ismétlődő csapda
helyzetek játéka és a titokkeresés izgalma, min
denki találhat benne valamit, ami neki öröm.

Echo 2001/3.

A körülöttünk lévő világ mérhetetlenül barbár, 
kíméletlen és erőszakos. Ha létezik igazán nagy 
tévedés, melyet az értelmiség elkönyvelni 
kényszerült, akkor az a külvilághoz, piaci viszo
nyokhoz alkalmazkodó, korszerű kultúra sunyi 
és képmutató nézetrendszere, az a nézetrend
szer, amelyben oly eredményesen fogódzik 
össze a liberalizmus és a populizmus. Ha 
létezik árulás, amelyet „kultúrember” nap mint 
nap elkövethet, az a minőségigény feladása a 
napi haszon reményében, az álságos, látszóla
gos értékek bazárosaihoz szegődés, a nagy 
egészről, a kultúra spirituális lényegéről való 
megfeledkezés, a lemondás az integráció 
igényéről. A könnyebbik út: elhitetni embertár
sainkkal, hogy valakik vagyunk, hogy csinál
tunk valamit. Elhitetni egy kulturálisan zárkó
zott, befelé élő, közösségnek aligha tekinthető 
populáció lakhelyéről, hogy az „a mediterrán 
hangulatok városa”. Elhinni előbb önmagunk
nak, aztán a kívülállókkal is elhitetni, hogy 
kultúrmissziót teljesítünk, amikor egy ütődött 
karmesterrel puszta anyagi érdekből 
szövetkezünk külföldi kisvárosok naiv közön
ségének átejtésére, vagy amikor ötödmagunk- 
kal olyan operákat játszunk vég nélküli 
szériában, amelyeket egy magára valamit is 
adó európai operaházban negyvennél kisebb 
zenekari létszámmal soha nem tűznének 
műsorra. Ez az árulás igazából akkor teljesedik 
be, amikor a magasabb értékek képviseletének 
felelősségét a piaci igényekre és viszonyokra 
mutogatás egyszerre infantilis és szervilis gesz
tusával hárítjuk el magunktól.

Ha egy kulturális műhely nem lenne egyéb 
külső parancsoknak engedelmeskedő, minden
fajta döntési szabadságtól megfosztott 
alávetettek összességénél, akkor készséggel 
elfogadnám az adott helyzet megváltoztathatat- 
lanságára hivatkozást, s legfeljebb azt 
kérdezném: ennyi pénzért valóban érdemes-e 
prostitúciót vállalni. Szerencsére nem ennyire 
reménytelen szakmai autonómiát, érett szemé
lyiségek együttműködését, önfejlesztő 
szándékát feltételezni egy-egy műhelyben. 
Tudom, nem is kevesen ülnek a zenekarokban, 
köztük természetesen a pécsiben is, akik nem 
tévesztik szem elől a lényegi célokat. Hogy 
vannak még közöttünk, akik birtokolnak

valamit a művészléthez elengedhetetlen 
bátorságból, az mindannyiunk szerencséje. 
Azoké is, akik netán destruktívnak bélyegzik a 
zenészt, aki képes kiélezett helyzetben is feláll
ni a maga helyéről, aki képes -  koncert
mesterként vagy tuttistaként, tanárként vagy 
diákként -  egzisztenciális kockázatot is vállalni, 
ha a színvonal a számára elfogadható minimum 
alá süllyed.

A destruktivitás nem ebben áll. Annál 
inkább azon nézet hangoztatásában, amely 
szerint a kultúra képviselete felosztható 
irreleváns külsőségekre és lényegi dolgokra.
Ez a szakbarbár gondolkodás vezetett és vezet 
az esztétikai nevelés színteréül szolgáló 
intézmények koszlott, rendetlen belső tereinek 
mindennapos elviseléséhez, az oktalanul trágár 
beszédhez, és -  igen! -  az alkalomhoz nem 
illő, szélsőséges esetben ízléstelen öltözködés
hez -  meg még sok egyéb fogyatékossághoz. 
Mindezek pedig nem (csak) önmagukban jelen
tenek bajt, hanem azáltal, hogy alapjaiban 
kezdik ki a kultúra, s közvetve a társadalom 
integráló-értékőrző képességét. Aki olvassa- 
hallgatja őket, hivatkozások nélkül is fel tudja 
idézni mértékadó kritikusoknak a budapesti 
koncerttermek és az Operaház közönségének 
(!) magatartásformáit és öltözködését illető 
méltatlankodásait.

Egy 2000 júniusában, Milánóban rendezett 
nemzetközi zenetudományi konferenciára 
készült Farkas Zoltán előadása (magyar nyelvű 
nyomtatott verzió: Zeneszerzők bevándorlása 
a XVIII—XIX. századi Magyarországra. Muzsika,
2001. január, 3-10. 0.). Farkas idézi a Centre 
and Periphery munkacsoport vezetője, Rudolf 
Rasch által megfogalmazott definíciók közül:
„az a hely nevezhető kulturális centrumnak, 
ahol egy bizonyos területen a legjobb
tevékenység zajlik”, ....ahol a legújabb,
leginkább előremutató események történnek”.
E tekintetben a Bécstől viszonylagos távolságra 
elhelyezkedő Esterházy-udvar kétségkívül cent
rumnak számított az 1770-80-as években.
Csak fantázia kérdése elképzelni egy olyan 
időt, amelyben a Pécsett működő kulturális 
intézmények fenntartói és vezetői immár nem 
térnek ki a feladat elől, hogy a várost kulturális 
centrummá építsék ki. Echo 2001/4-5.
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Patartics Zorán

A pécsi mediterráneum szuicid vonásai 
-  az ECE bevásárlóközpont apropóján -  részlet

Városunk fiatal szlogenje sokat elárul a város 
és vezetése belső lelkiállapotáról. „A mediterrán 
hangulatok városa” egy illúziót kíván ébreszteni 
a messzi poliszok lakóiban -  ide érkezvén, vagy 
távolból figyelve. Korábban olyan lelkes terve
ket is hallhattunk, hogy e jelmondattal köszönti 
majd a messziről jött idegent a vasútállomás 
hangosbemondója. A Pécsre érkezésüknek járó 
üdvözlést azonban jelenlegi formájában sem 
hallhatja az, aki vonattal érkezik. A hangszóró 
ugyanis éppen akkor recsegi azt, amikor a 
vonat fékez, ajtajai még csukva vannak. Nem 
csak a szlogen marad el, de az érthetőséggel is 
adósak vagyunk.

Van ebben valami szerencse, a délről érkező 
idegen ugyanis nagyot nézne a meglepettségtől. 
Vajon hogyan volna képes megfelelni a város a 
dalmát, olasz, francia mediterráneum felől 
érkezőben a szlogen által ébresztett elvárások
nak? (...)

Önpusztítás, mint mediterráneumunk sajátsága

Milyen város az, amely mediterránságát 
artikulálja ahelyett, hogy élné? És miként 
minősíthető, ha önmaga segédkezik abban, 
hogy belvárosának földszintje elhaljon? Dalolva 
mond le utcáinak életéről. Mert milyen lesz a 
Király, a Ferencesek vagy az Irgalmasok utcája, 
ha a minden 100 forintnál igényesebb és 
tőkeerősebb üzlettulajdonosok a nagyobb 
haszon reményében áttelepülnek az ECE-be, és 
magukra hagyják a belvárost? Egy város, amely 
utcáinak földszintje üzletnek épült, milyen lesz 
éppen üzletei nélkül? Semmi esetre sem olyan, 
mint amilyennek épült, miként él ma is, miként 
szeretjük, és amilyennek hisszük, látjuk. 
Mindenekelőtt értelmetlen lesz, korcs, és 
valószínűleg üres. Talán néhány étterem megje
lenik még, de ne legyenek illúzióink, nem lesz 
az egész utca az. Afelől se legyenek, hogy a 
folyamatok átalakulnak, és a probléma magától 
megoldódik, mert a történelem ezt bizonyítja.
Az ECE léptéke a város léptékéhez képest nem 
hagy okot reménykednünk.

Az ECE megkísértette a várost és az építész
szakmát is. A feladat nagysága, a talán minden 
építész által átélt feszültség a feladat és a 
lehetőségek között és a szokatlanul tisztes 
pályázati meghívási díj elfedte a tervező teamek 
előtt azt a kérdést, vajon hogyan élhető meg 
pécsi hovatartozásuk egy, a várost letaglózó mű 
közreműködőjeként. Mint ahogyan az sem tar
totta távol őket, hogy a német alaprajzi kon
cepciót egy budapesti irodában próbálják házzá 
gyúrni, és a pécsi építészeknek kiírt tervpá
lyázat csak a „külső”-re korlátozódik. Építész
ként nem tudnék azonosulni sem a 
közreműködésemmel készült épülettel, mint 
teherrel, sem a helyzettel, hogy homlokzatot 
tervezek csak -  mintha ez volna az építészet 
feladata - ,  továbbá hogy versenyzek ezért, 
minekutána én magam is teher leszek a 
budapesti kollégák számára, akiknek éppen 
elég bajuk lehet a rossz koncepcióval való 
együttélés, hát még ha engem mint dizájnert 
a nyakukba ültetnek. A résztvevőket persze

motiválhatta egy másik szempont is: a 
megépülés kérdését nem a részvételük fogja 
eldönteni, így a tenni képes építésznek köte
lessége fellépni, ha ettől jobb megoldás remél
hető. Nem tudom. Társam és én nem vállalhat
tunk semmilyen azonosulást. A sztori egyébként 
jól végződött a pécsi építészek számára: a 
győztes pályázó (Tóth Péter) valóban szép gon
dolatokat közölt. A szerep, amit neki szántak 
a további tervezésben, nem volt vállalható, és 
ő nem engedett a kísértésnek. A tervben meg
mutatta, hogy elrontott helyzetben is lehet 
helye a kreatív készségnek, s hogy ő ezzel ren
delkezik. Mindazonáltal nem lett résztvevője 
egy eredményében kártékony folyamatnak.

A lényeg azonban ez: városunknak van 
valamije, de úgy látszik, nem fontos. Legalábbis 
annyira nem, hogy nem volna eladható. Akkor 
persze már nem lesz semmink. A belvárosról 
beszélek. Mediterránságunk talányos, de finom 
elegye mellett artikulálhatóbb vonással 
gazdagodott: önpusztító.

Echo 2001/4-5.
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Aknai Tamás

Amit felidéz újabb műveivel, a biológiai-termé
szeti jelentőségű „létrejövés” (teremtés) nyers, 
brutális, tisztátalan viszonyok között végbe
menő adatainak elképzelése, magának 
a folyamatoknak a szimulálása. Szobrai 
a „kialakulásnak”, fejlődésnek valamiféle „szép- 
ség-előttes” állapotába térnek vissza egy nagy 
ívű kerülő út megtétele után és ebből az 
állapotból nem látja szükségesnek Fusz György 
továbbmozdítani őket. E döntés nemcsak a 
stilizálásra és körülírásra termett szobrászati 
nyelv költői kapacitását tekinti egyre melléke
sebbnek, hanem magát a formálást is vissza
tartja a kezünkben (nemcsak a művész 
kezében) meglévő gesztushagyományok 
készségesen rendelkezésre álló készleteitől.

Echo 2001/1.

Fokozott megengedést! formatan
Fusz György szobrai elé -  részlet
Civil Közösségek Háza Gebauer Galéria 
2001. február 7 -  március 1.

Bulgakov jól ismert „másodlagos érettségű 
hala”, a magyar jog egyik formációja, a 
„törvényerejű rendelet”, vagy az „influenzaszerű 
lázas megbetegedés” kifejezések juttatták 
eszünkbe ennek az írásnak a címét. Sietünk 
azonban leszögezni: Fusz György Ferenczy 
Noémi-díjas kerámiaszobrász munkái éppen
séggel a fentiekkel ellentétes értelmű üzenetet 
sugároznak. Mégis mi indokolta, hogy használ
tuk előbb a furcsa kifejezéseket? A meghatáro
zások felelőssége és bizonytalansága.
A művészetben mindkettő magva lehet átható 
formálási műveleteknek. A kérdés, hogy mi az, 
amit meghatározni kíván a művész és az, hogy 
milyen következetesen ragaszkodik program
jához. Mit enged meg magának, és mit tesz 
megengedhetővé.

Fusz György műveinek legfőbb kérdése, 
hogy mi maradt megtarthatónak az ember 
mitológiai hitelű önmeghatározásából. Flogy az 
archetipiku? ős-ábrák, genetikusán továbbadott 
beidegződések milyen változásokon mentek 
keresztül, és ha ezek a változások felszínre 
hozhatók, megmutathatok, akkor azok milyen 
mértékben fedik, stilizálják vagy tagadják a ma 
emberének énképét. Egyszerűbben: az a kérdés, 
hogy mi történik, mi történhetett az emberrel? A 
kérdésre adott válasz minősége az éberség, 
kíváncsiság és alkalmasság függvénye 
esetünkben is. Meg kell engednünk, majd meg 
kell bocsátanunk, hogy adatait a válaszhoz 
olykor a megszentelt határokon kihajolva gyűjti 
csokorba.

Fusz György 1981 óta irányítja kíváncsiságtól 
hajtott éberségét az embert magát és viszonyait 
működtető külső-belső erők meghatározására.
A sorsban, végzetben, jellemben megragadott 
halmazok voltak két évtizeden át szobrászi, 
keramikusi munkálkodásának szellemi-fizikai 
tájai. Az ezekhez rendelt plasztikai nyelv, az 
anyag és az ember veszélyeztetettségének 
tényét rögzíti. A jelen bekövetkezéseit értő 
szemlélő számára az evidencia erejével hat 
a formálás és formátlanná válás (deformálás) 
egyenértékűsége. A két szobrászati pont 
egymás tekintetében értelmes csak. A forma 
felépülése az anyag kiterjedésének kétségtelen 
átalakulása, a forma lebomlása pedig az anyag 
természetes vissza- (át-)alakulása valamilyen 
más minőségbe. A formálás erői és a deformá
ció okai viszont nem ugyanazok. Az építés a 
természet erőivel párhuzamos, de merőben ter
mészetellenes tevékenység. A lebomlás a ter
mészet hatalomátvétele az ember alkotta mű 
felett. De a természetnek ezeket a folyamatait 
is modellezheti az ember.

A kiállítás bemutatja az 1992-es Kék fiú 
című szobrot, melynek páratlanul átható ultra- 
marinkék színe az anyagtalanba alakulást 
kísértő Yves Klein, a ragadozó madár-lábakba 
átalakuló fiúlábak Barry Flanagan művek rész
leteit idézik szabályszerűen, az ugyancsak 
1992-es Sárkányfiú, Halfiú, Porphyrion pedig 
az olasz transzavantgardia mesélőkedvének 
hazai alteregója. De eredeti nyelvű és kedélyű 
szobrok, az említett párhuzamos adatok pedig 
semmi másra nem alkalmasak, mint annak a

rögzítésére, hogy Fusz műveivel is a gondolati 
azonosulás európai rangú bizonyítékai születtek 
meg.

Kiállított művei a növényi, állati és emberi 
princípium bizonyos elemeit vegyítve, feltétlenül 
a drámai és groteszktől sem idegen expresszivi
tás példái, amelyekben a gyúrt, épített tömeg 
súlya, a testek tagozatainak mozgásai az élet 
keletkezésének, „két lábra” állásának gigászi 
küzdelmét érzékeltetik. A „szép” stilizálásaiból 
egyre kevesebb marad ezekben a művekben, 
egyre közelebb kerülnek ahhoz az állapothoz, 
melyben a művész ugyan nem adja fel az anyag 
birtoklásának vágyát, de engedékenyebben 
fogadja el magától, hogy az uralomvágyát a 
természet titkos ébredése és az átváltozások 
energiái akár meg is rettenthetik.

Aknai Tamás

Szakítópróba -  részlet

Ami a Jókai téren bekövetkezett, az természete
sen több rétegű és érzékenységtől, műveltség
től, politikai szimpátiától, az irigység fokától 
stb. függően különbözőképpen elismert tény.
Az értékelést nemcsak keservesen összegyűjtött 
kritikusok, hanem a városlakók is elvégzik. 
Szakítópróba? Hiába volt tagja a lap főszerkesz
tője, e sorok jegyzője annak a csoportnak, 
amely a teret létrehozta, a negatív kritikai meg
nyilvánulásokat be kellett fogadnia az Echóba. 
És hiába kiadója a Baranyai Alkotótelepek Kht. 
az Echónak, e kht. igazgatója hiába az a szob
rászművész, aki a tér egyik alkotója volt, a lap 
múltja nem engedi meg, hogy csak, mert a 
vélemények ezúttal részben elmarasztaló kritiká
val illetik a teret, munkájukkal kapcsolatban, 
azokat ne adjuk közre. Erkölcsi természetű a 
dilemma, de megoldása nem volt egy pillanatra 
sem kétséges. Hiába támogatja az önkormány
zat kulturális bizottsága a lapot évenként egy
millió forinttal, ha a felkért kritikus írása siker
telennek tekinti buzgólkodásának a formáját és 
módját, akkor azt -  bármennyire is önveszélyes 
döntés ez -  közölnünk kell. Csak mert mód
szere az oknyomozó napi sajtóé, nem 
tekinthetjük meg nem történtnek megfogal
mazásait. Ilyesmibe más lap is belebukott már. 
Nem kívántuk visszautasítani az elítélő

véleményeket, mert azokat felelős, a város, 
a művelődésügy és az építész szakma életében 
elfogadott személyiségek írták. És mi kértük 
őket ezek előadására. A barátok felfogják az 
erkölcsi dilemma lényegét, és át fogják érezni, 
hogy itt másként nem lehetett dönteni. A baj 
az, ha a felelős és méltó közönség nem hallatja 
a hangját.

Echo 2001/4-5.
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Kovács Márton

Támad a szél
Pécsi Balett
Kortárs balettest -  Támad a szél
2002. január 17.

Trafik

A Támad a s z é l-  Márta István zenéje -  talált 
tárgy. A Káli-medence, de leginkább Kapolcs 
hangjai 16 évvel ezelőtt: szél, eső, fűrészgép, 
emberek, madarak. Olyan világ, ahol az idő 
megállni látszik, ahol csak múlt és porladó 
állandóság van, ahol a jövő a belátható 
elmúlás. A fölvett hangok egy pillanatnyi, soha 
meg nem ismétlődő állapotot jelölnek. Márta 
István hangnaplója nem pusztán egy elmúló 
világ darabjainak rögzítése, hanem saját maga 
és zenésztársai reflexiói is erre a talált tárgyra. 
Ezek a reflexiók pedig ugyanúgy kiragadott pil
lanatai az időnek, mint Kapolcs hangjai. Mára 
múlt idejűvé lettek. 1986 nyarának dokumentu
mai. Az idő lassan, de megváltoztatja a dolgok 
jelentőségét, súlyát. Kiszámíthatatlan, mi tudja 
örökre megtartani frissességét, s mi nem. Mi az, 
ami minden korban képes valami titkot tarto
gatni az embernek, és mikor tűnik el a varázs
lat. A Támad a szél mára elvesztette varázsát, 
de mindenképpen fontos kiindulópontja egyfaj
ta gondolkodásnak. Annak, hogy a múlt, a 
hagyomány miképpen értelmezhető és használ
ható a magunk számára. Sebestyén Márta 
éneke, aminek hátterében egy idős néni recse
gő hangja hallható, előre vetíti a Deep Forest 
népszerűvé és egyben felhígulttá vált stílusát. 
Balogh Kálmán cimbalomjátéka szintén a 
mostanában fölfedezett, mind ismertebb román
cigány muzsikát idézi, miközben sajátos 
improvizációt hallunk. Mindezek mellett szinte
tizátorok, szaxofonok, gitárok hangjai kerin
genek, keverednek egy falu, a természet 
akusztikájával, amint egy vásárban mosódnak 
össze az emberek, ringlispílek, céllövöldék 
hangjai. A múlt zenei felhasználásának itt tetten 
érhető technikái mára ismertek, használatosak 
lettek, nem hatnak már az újdonság erejével, 
helyenként elhasználná is váltak, amiről persze 
Márta István nem tehet. Az eredeti, 1986-ban 
megjelent zenemű 35 perc, így a szerző a balett 
előadásához még 30 perc muzsikát komponált 
-  többnyire szintetizátorokra - ,  mely tisztes 
színházi zenének mondható. Nem tolakszik 
előtérbe, de kellően hatásos ahhoz, hogy 
megfelelő színpadi szituációkban használható 
legyen.

Egerházi Attila számára is talált tárgy a 
Támad a szél. Olyan zene, mely lehetőséget 
ad a játékra az időben az idővel. Nem a Márta 
István által felvetett kérdésekre keresi a választ, 
hanem múlt és jelen, álom és valóság szemé
lyes viszonylatait próbálja körüljárni, egy férfi 
álmain keresztül. Az álom megfoghatatlan,

Fodor Zoltán és Szigeti Oktávia

titokzatos dolog. Tudatalatti világ, ahol minden 
lehetséges, de a legvalószínűtlenebb történések 
is előbb-utóbb kapcsolatba kerülnek a valós 
léttel. A színpadon is ez történik. Egy férfi és 
kedvese élik önfeledt életüket, miközben mind 
több ember veszi őket körül, s olykor a tömeg
ben el is tűnnek egymás szeme elől, majd újra 
találkoznak. Egy idő után alteregóik is megje
lennek, akik akár szüleik is lehetnének, de 
jelenthetik a jövőt is, amint hosszú idő eltelté
vel is ugyanúgy forgatják, kerülik egymást, mint 
a jelenben. A férfi egy alkalommal, kedvesétől 
elszakadva örömlányokkal találkozik, akik mind 
hevesebben csábítják, s végül egyikük sikerrel 
jár. A férfi mindenről megfeledkezve adja oda 
magát a pillanatnyi újat, csodát ígérő 
örömöknek. Itt ér véget az első rész.

A második rész elején újra fölkeresi az 
addig ismeretlen gyönyöröket adó nőt, de 
annak ruhájában kedvese jelenik meg. A férfi 
elbukott, s ettől kezdve kétségbe esve próbálja 
szerelmét visszaszerezni, aki azonban végleg 
szakít hűtlen párjával. A darab végén azonban 
dupla csavar bonyolítja a történetet. Egyrészt itt 
derül ki, hogy az egész csak álom volt, a férfi 
kedvese fölébreszti párját. Másrészt a lány egy 
levelet ad át a férfinak, melyben egy villogó, 
piros lámpa van, ami az álomban az örömlány 
szíve fölé ragasztva jelezte annak minden dob
banását. A férfi és kedvese végül békésen 
átölelve egymást ballag ki a színről.

A történet viszonylag egyszerű, egyenes 
vonalú, ugyanakkor számtalan absztrakt és 
epizódszerű jelenet teremti meg az egész darab 
irracionalitását. Megjelennek valóságból ismert 
figurák, mint a stilizált falusi mulatozó ifjúság, 
nagyvárosi örömlányok és olyan lények is, 
akiknek identitása, hovatartozása nem 
meghatározható. Se nem pozitívak, se nem 
negatívak, viszont képesek az embert magukkal 
ragadni, egy képzeletbeli világban sodorni jóba, 
rosszba. Bármi megtörténhet a szereplőkkel, 
amihez minden színpadi eszköz adott is. 
Mondhatnánk gazdag előadás ez, hiszen a tár
sulat bejátssza az egész színházat, az arra vál
lalkozó nézőket is bevonják a táncba. Az ered

mény azonban felemás. Ahogy egy kedves néző 
a szünetben megjegyezte: „olyan ez, mint egy 
trafik”. Egy trafikban millió kisebb-nagyobb 
különböző tárgy kínálja magát az oda 
betérőknek. Mindegyiknek valamilyen titka, 
praktikája van arra, hogy őt válasszák. Illatok, 
színek, a legkülönfélébb minőségű anyagok, 
szerkezetek, hasznos és haszontalan dolgok 
férnek meg egymás mellett, mindig hívogató 
csillogásban. A sok érdekesnek tűnő tárgy 
között azonban kevés az, ami valóban igazi 
kincs.

A Pécsi Balett előadásában mindennek jel
legzetes színe, szaga, formája van, de az egyes 
alkotóelemek nem egyenletes minőségűek.
A különbségek pedig szélsőségesek. Az alap 
a mozdulat, a tánc. Egerházi Attila remekül 
beszéli ezt az absztrakt nyelvet. Sajátos 
mozgásvilágot teremt, melyet majdnem végig 
következetesen használ. Egyes pillanatokban 
azonban mozdulatokat alkalmaz, melyek ide
genül hatnak környezetükben. A klasszikus, 
cselekményes balettre jellemző pantomim -  
melynek elemei több alkalommal felbukkannak 
az előadásban -  itt idegenül hat és szükségte
len. Amikor az örömlány a férfit csábítja, jobb 
karját kinyújtva, mutatóujjának közismert 
gesztusával hívogatja választottját. Annak a 
nyelvnek, amit Egerházi beszél és tud, nincs, és 
nem is lehet szüksége ilyen szimpla segítségre, 
mankóra ahhoz, hogy kifejező legyen. A tánc
nak nem kell konkrétnak lennie. Itt annál is 
érvényesebb ez -  minthogy egy álmot látunk, 
mely a lehető legjobb szituációt teremti meg 
az absztrakció számára. Mindazonáltal az álom 
szürrealitása a darab előrehaladtával mind 
konkrétabban követi a cselekményt, azaz a cse
lekmény kerül a középpontba az álommal szem
ben. Ez önmagában nem baj, de az előadás 
ettől egyre inkább egy nem túl izgalmas 
történet tisztes elmesélésére szorítkozik. így 
van ez még akkor is, ha időközben a nézők -  
amint fentebb már szóltunk róla -  belekerülnek 
a játékba, amikor a férfi kedvesét keresi egy 
vásári forgatagban. A rivalda átlépése, a nézők 
táncba hívása színházi szempontból mindig
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izgalmas, mert kiszámíthatatlan, téttel bíró pil
lanat mindenki számára. Nem lehet tudni, ki 
miképpen reagál az adott szituációra. Nyilván 
minden este más és más élmény, tapasztalat éri 
nem csak a nézőket, de a táncosokat is.
A Pécsi Balett táncosai jó partnerei közönsé
güknek. Természetesen és kedvesen invitálják 
a nézőket, kellemesen el is beszélgetnek velük, 
miközben a színpadon együtt lépegetnek. Ezek 
a pillanatok olyan dolgok egy trafik sűrű pol
cain, amelyeket mindig szívesen vesz az ember. 
A fent említett vásári forgatagban vannak 
kevésbé sikerült pillanatok is. Egy székely 
kapun át érkezik „az ifjú nép”. Bolondoznak, 
egymás fenekére csapnak, kalapokkal 
ügyeskednek. Sok mozdulat utal itt is a pan
tomimre, miközben a játékstílus a népszín
művekre, még inkább a hetvenes évek népi 
táncjátékaira, színpadiasságára emlékeztet.
Maga a „nép” sokkal csavarosabb eszű, érde- 
sebb és kegyetlenebb, még a humorában is. 
Eszközhasználatában pedig különösen. Nem 
a konkrét figurákat érdemes megtanulni tőlük, 
hanem gondolkodásmódjukat. Itt a színpadon 
végtelenül leegyszerűsített, közhelyes formában 
jelenik meg az úgynevezett hagyomány. Ezt 
erősíti a stilizált székely kapu is. Mint szim
bólum erősen elhasználódott, stilizáltsága 
erőtlen ahhoz, hogy rafinált jelentéssel bírjon, 
hogy igazán hasznos legyen a játékban. A többi 
díszletelem ugyanolyan vegyes képet mutat, 
mint az előadás egésze. Szépek és jól használ
hatóak a táncban az asztalok, és a léckerítés is. 
Az ajtó viszont kihasználatlan marad. Szépek a 
háttérleplek zuhanásai, ugyanakkor értelmez
hetetlen a rajtuk látható három grafika jelentős 
minőségbeli különbsége. Az első kettő külön
bözik egymástól stílusában -  az első egy szikár 
grafika, mely többféleképpen olvasható formák
ból áll, a második barlangrajzokra emlékeztető 
kis emberfigurákat ábrázol - ,  mégis közük van

Mendöl Zsuzsanna

Megjegyzések a
Pécs az ország egyik legjelentősebb települése, 
történelmi belvárosa immár a világörökség 
részeként ismert ókeresztény emlékekkel 
büszkélkedhet. A belvárosnak azonban akadnak 
szégyenfoltjai is, omladozó, átépített vagy éppen 
eltűnő értékei, amelyek egy része védett műem
lék, más része viszont helyi védelmet igénylő, 
különböző korokból származó építmény. Helyi 
védelmi keretrendeletet ugyan alkotott a város 
1994-ben, és a rendezési tervek már tartalmazzák 
az erre a címre javasolt objektumokat, a helyi 
védelem azonban hozzárendelt források nélkül 
megvalósíthatatlan.

Az új évezredbe lépve a társadalmi konstrukció 
változása a városkép jelentős átformálását is 
hozza. Az infláció felgyorsítja a tőkebefektetést, 
az építkezéseket, telekspekulációt. A munkála
tok koordinálására szolgáló intézmények mintha 
nem kommunikálnának hibátlanul egymással. 
Van fejlesztési terv, városrendezés, főépítész, 
műemlék-védelem, törvények, s a városgazda: 
az önkormányzat. Születtek műemléki ajánlások 
a város építészeti jellegzetességeinek meg
tartására. A városképi szempontok érdekében 
tett gesztusok is eléggé ellentmondásosak.
A régi, lebontott ház nyomvonalán és hom
lokzati tagolásával építik fel például a Mária 
utcában a bábszínház melletti emeletes házat,
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az előttük zajló játékhoz, s egymáshoz is.
A harmadik rajz viszont a hetvenes években 
népszerű Galaktika című sci-fi magazin futurisz- 
tikusnak tervezett képeit idézi, amelynek világa 
messze esik mindattól, amit egyrészt modern
nek, másrészt színpadra valónak lehet nevezni. 
Persze a színpadon minden lehet, ha igazolni 
tudjuk. Itt ez nem sikerült, még akkor sem, ha 
a romlottságot, de még inkább az álmok szürre- 
alitását volt hivatott kifejezni. Egyszerűen azért, 
mert a körülötte levő tárgyak, játékelemek, 
a zene, a tánc mind elüt e grafika 
szellemiségétől. Persze a képzeletbeli trafikban 
ennek is helye van, élénk színével mindenkép
pen feltűnést kelt.

Mindezek mellett az előadás végig 
lendületes, amelyben nagy része van a techni
kailag egyre magabiztosabb táncosoknak.
Annak ellenére, hogy a számtalan unisonóban 
nem egyszerre mozdulnak, ugranak, fordulnak.
A bonyolult mozdulatsorok egyidőben, hajszálra 
egyformán való eltáncolása -  sokszor nem 
metrikus zenére -  talán az egyik legnehezebb 
táncos feladat. Végtelen koncentrációt, gyakor
lást igényel, igazi jelentősége a hiányában 
mutatkozik meg. Még a tökéletes előadásmód 
sem biztos, hogy képes az előadás szempont
jából lényeges kifejező erőt teremteni. Ha egy 
forma, kompozíciós elem túl sokszor jelenik 
meg, saját erejét gyengíti.

A társulatból ezúttal kiemelkedett a lány 
szerepében Szigeti Oktávia energikus, 
plasztikus, intenzív jelenléte. Képes magával 
ragadni partnereit, akik méltó társai az előadás
ban. A képzeletbeli trafik legfurcsább figurája 
az a szakállas, szemüveges ember, aki farmer- 
nadrágos társával váratlanul föltűnik egy 
jelenetben, és a már fölöslegessé váló díszlet
elemet -  egy asztalt -  praktikusan igyekszik 
kivinni a színről. Civil a pályán.(!) Az ilyen jel
legű technikai feladatokat színházi módon meg

lehet oldani ahhoz, hogy ne veszítsük el egy 
pillanat alatt illúzióinkat. A minimum, hogy 
valamilyen jelmezt adjanak a kellékesekre, de 
egyben ki is lehetne használni színpadi jelen
létüket, jellegzetes cipelő mozgásukat táncossá, 
de mindenképpen színpadivá koreografálva.

Egy trafik lehet jó hely, ha a millió kisebb- 
nagyobb tárgy egy elvarázsolt világot tud 
teremteni a tulajdonos gondos keze, éles 
szeme, esze és ízlése által. A megújult Pécsi 
Balettnél érezhetően sok minden adott ahhoz, 
hogy a birtokukban levő tudásból, tehetségből 
valódi kompozíció szülessék, hogy trafikjukba 
mindig érdemes legyen betérni.

Bazár

A Pécsi Balett Támad a szél című előadásának 
műsorfüzete egyszerre idéz egy falusi bazárt és 
egy hirdető újságot. Nincs egységes stílusa: egy 
oldalon hat-hét betűtípust használnak a terve
zők, amitől zavarosak és áttekinthetetlenek a 
szövegek. A fotók érdektelenek, sokszor rossz 
pozícióból fényképezi Szebeni András a mozgó 
táncosokat. így egy-egy mozdulat lényegét, ere
jét veszítve kerül a szemünk elé. Nem adja 
vissza mindazt az invenciót, energiát, amit a 
színházban esetleg átélhetünk. A címlap grafiká
ja pedig a hajdan volt Lúdas Matyi újság 
sematikus rajzait idézi. Semmi köze nincs 
a darab szellemiségéhez. Az udvariaskodó 
szövegekből keveset lehet megtudni az 
előadásról, annak hátteréről. Viszont hosszasan 
olvashatjuk Márta István kitüntetéseinek listáját. 
Mindennél sokkal izgalmasabb lenne megtudni 
például a darab és a zene keletkezésének 
történetét. Ez a műsorfüzet sem a megújult 
Pécsi Balettnek, sem a tervező Alexandra 
Kiadónak, de a szponzoroknak sem jó reklám.
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de szükségképpen többszintesre: pincegarázs- 
zsal, a szomszédos tűzfalhoz kocsibejáróval 
csatlakoztatva megnövelték az épület tömegét. 
A régi homlokzat rekonstruálásának nincs sok 
értelme, ha a mögöttes beosztás változik, sem 
az utcavonal megtartása, ha az épület tömege 
megnő. Az udvar felé lett volna mód az épület 
visszaléptetésére, az utca bővítésére, amit a 
forgalom megkövetel. E hibridmegoldás senki
nek sem jó. Akkor már egy modern foghíj
beépítés, rácsatlakozva a szomszédos tűz
falakra, igazodva az utcaszélesség megkívánta 
magassági arányokhoz, párkányvonalhoz.

A lakás a komfortigények, társadalmi elvárá
sok változásának tükrözője, így a változtatás
nak állandóan kitett épülettípus: mégis a ter
mészetes műszaki (infrastrukturális) korszerűsí
tés nem szól bele oly erőteljesen a formák és 
léptékváltozásokba, mint a presztízs, a 
reprezentáció, a divat szempontjai. A mai indi
vidualista, újgazdag illetve vállalkozói szemlélet 
a megelőző periódusok épületanyagából 
leginkább a modern építészetet tekinti értékte
lennek és megsemmisíthetőnek. A korai modern 
épületek szerény megjelenése, ökonómiája, 
higiénikus környezetesztétikája, valamint az 
általa sugallt életmód és keretek idegenek 
a mai módos réteg pénzcentrikus, terjeszkedő 
szemléletétől. így sajnos, leginkább a korai

modern, a Bauhaus eszmékkel rokonszenvező 
építtetők egykori villái, lakóházai most a 
legfenyegetettebbek, s ha nem figyelünk rájuk, 
épp annyira eltűnnek Pécs panorámájából, mint 
a kapitalizálódó Pécs polgári életvitelének jel
legzetes objektumai: a Mecsek-oldal szőlőinek 
kedélyes, fatornácos nyaralói. Ahogy benyelte 
a terjeszkedő város e szőlőket, úgy változtak 
lakóépületté e nyaralók, s szűkült körülöttük 
a tér. A Molnár Farkas tervezte (1940) kis villa
épület a Surányi úton (18.) beszorul a környező 
területek terpeszkedő, más léptékű bérházai 
közé. Szinte elfogy a levegője, a rálátás.
A Damjanich utcában Höfler Pál bőrgyáros 
emeletes, délnek feltárulkozó, 1931-ben épült 
modern villaépületét több lépésben vetkőztet- 
ték ki formájából: előbb a bejárati traktus 
módosításával, most pedig magastetőt 
húznak rá.

Két módon vétenek e korai modern vil
laépítészet ellen városunkban: a telek, a tér 
fogy el körülöttük, és a beépítés növelésének 
következtében. A más dimenziójú épületek 
árnyékában egy önkorlátozó, a valós emberi 
szükségletekre szánt, funkcionalista villa józan 
puritánságával szegény rokonnak, törpének 
tűnik a mai terpeszkedő „nagy-kalapos” tetőjű 
architektúra-paródiák mellett.

Echo 2002/2.
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Patartics Zorán

A születésnap apropóján
-  az egyesztendős Jókai tér és szellemi közege -  részlet
Az alábbi sorok célja -  mint azt a cím is sejteti -  
nem a tér egy elmaradt kritikájának megírása.
A szülinap nem annyira a születésről szól, sokkal 
inkább az eltelt időszakról -  bár az elnevezés itt 
nem konzekvens. Az évfordulós számvetéstől 
nem várható el, hogy a le nem folytatott viták 
felelevenedjenek. A baj azonban éppen abban 
van, hogy az alkotás fogadtatásának emlékében 
oly sok a nem, a nemértés. Ez pedig olyan 
kérdéseket vet fel újra, amelyek régóta jelen van
nak a város és az ország szellemi közéletében, 
és az éppen ezekkel való nemtörődés nagyon 
határozott irányba mutat: az alkotások sorsa -  
jóké, és rosszaké egyaránt -  hogy támadások
nak legyenek kitéve egyfelől, és ingerült gesztu
sokkal megvédessenek másfelől. Semmivel sem 
több, és semmivel sem kevesebb. Értékei és 
értéktelenségei csak a támadás vagy a védelem 
eszközei. A vitában már rég nem szempont a 
szellem, és mivé lesz így a szellemi közélet, 
táplálék híján?

A probléma

Bevallom, ez utóbbi -  mármint a vita 
lehetetlensége -  régóta foglalkoztat. A sokat 
említett vitafórumon szándékom ellenére nem 
állt módomban ott lenni, de a számomra 
mértékadó, és különböző alapállású résztvevők
től folyamatosan informálódtam. Az információk 
megerősítettek, a vita nagyjából úgy folyhatott, 
ahogyan azt sejteni lehetett, és ahogyan zajlik 
ez már Pécsett évek óta. Szegény szülinapost 
(akkor még újszülöttet), a teret kiöntötték a 
fürdővízzel. A megjelentek megfeledkeztek arról, 
hogy beszélgetésük témája a tér kellett volna 
legyen, nem pedig ők maguk. Az ilyen vitákon 
ma nem hangzanak el gondolatok, a pozíciók 
és szerepek lényegülnek át témává. Luxus és 
ostobaság. A résztvevők ahelyett, hogy elbi
zonytalanodnának saját kizárólagos igazukban, 
bevallva vagy titkon magukévá tennének 
érveket egy következő munka sikeréhez, esetleg 
súlyuknál fogva tanítanák az arra figyelőket, 
csak jól „kiveszekszik” magukat. Amit a terem
ben magukra szednek, az nem a tudás, hanem 
a düh, és ez alkalomról alkalomra reflexessé

válik. Ha ez megváltoztathatatlan, akkor 
valóban bölcsebb mással elütni az időt. 
...Mindkét veszély -  az érdemi viták és kontroll 
mellőzése mellett a hozzászólás túlságosan 
kiszélesített fórumai -  elmélyíti a mára már 
nagyon is valóságos problémát, a jó és rossz 
megkülönböztetésének nehézségét. Ha pedig ez 
természetes állapot, végső soron teljesen mind
egy, hogy ki milyen képességekkel, milyen 
módon tervez, alakít középületet, utcát, város
részt, szobrot. Lehetséges ez?
Ezzel a teherrel már másként kell megítélni a 
távolmaradás bölcsességét.

Fel nem tett kérdések

Akárhogy is, a Jókai tér átépítése bennem a fel 
nem tett kérdések okán maradt és marad is 
emlékezetes. Kíváncsian vártam, reméltem, 
hogy a szerzők által kimondott elvekre, és az 
eredményre reagálva felmerülnek-e bizonyos 
kérdések. Az egy elemző írástól eltekintve 
igazából nem merültek fel, és ez a bizonyos 
cikk is kívül esett mindenki érdeklődésén. 
Éretlenségből, értetlenségből vagy fásultságból? 
Bölcsesség vagy vakság okán? Csak a fentiek 
miatt érdekes, elvi jelentőségű a probléma.
A fel nem tett kérdések nyomában ott maradt 
a hiány.

...Úgy vélem, lett volna miről beszélni, 
beszélgetni. Én a magam részéről örültem volna 
a hiányosságok, feszültségek feltárásának, és 
annak is, ha a tisztes alkotóerényeket képesek 
lettünk volna méltatni értő, értelmező módon. 
Számomra nem érdemi méltatás az, amely csak 
reprezentatív. A méltánytalan nem az, ha az 
alkotás vita tárgya, hanem ha csak érzelmi és 
tekintélyelvű kérdések ütköztetésének ürügye.

A város is okulhatott volna egy elmélyült 
és hatékony párbeszédben. Tartható-e az az 
állapot, hogy a tettrekész építészek és szobrá
szok maguk találják ki a városi terek rekonst
rukciójának programját, vagy időszerű volna 
erre egy városi koncepciót megfogalmazni, s 
akkor valóban tervpályázatokat lehetne kiírni 
Pécs fontos tereire. A pályázatok tisztább 
helyzeteket teremthetnének a legitimáció.

a felelősség terén, a szerzők mellett a zsűrinek 
is osztoznia kellene a felelősségben. Hozzá kell 
tegyem azt is, az építészeti tervpályázatok 
között az országban a jelentős köztéri rekon
strukciók évek óta rendszeresen szerepelnek, 
Pécs ezen hiányosságával már szinte a 
kivételek közé tartozik. A nemrégiben felmerült 
Széchenyi térre kiírandó tervpályázat ideája is 
szertefoszlani látszik, pedig a tér kérdései na
gyobb formátumúak annál, semhogy azt tovább 
lehessen halogatni, vagy várni egy Jókai tér 
típusú megoldásra.

Az eltelt egy esztendő talán remény lehet 
arra, hogy a fenti írásban az érintettek 
meglássák a szándékot: a szülinap apropó, 
a szülinapos Jókai tér is csak leginkább példa. 
Ezúttal a téma tényleg mi magunk voltunk. 
Reménykedem, hogy a rögzült mechanizmusok 
nem fedik el írásom mondanivalóját, és az 
önérzetben rejlő potenciál erősebbnek bizonyul 
a reflexeknél.
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Aknai Tamás

Köszöntjük a fővárosban -  részletek

A kellékek

Folytonossági hiányokkal szaggatott képzeteink 
vannak arról, hogy mit is jelent egy régió, egy 
ország, egy kontinens kulturális központjaként 
szolgálni. Kulturális főváros? Máig azt sem 
tisztázzuk sokszor, hogy mely kulturális teljesí
tőképesség szolgál és szolgáltat, hogy mi ebből 
az elégséges és méltó, a fogyatékos-hiányos.
Mi az, ami minimálisan elégséges és mi az, ami 
soknak tetszik, ami extra teljesítésnek mond
ható. Gazdag közösség, vagy gazdag emberek 
kellenek-e inkább a megvalósításához? Vagy 
a szegénység bámulatra méltóan gazdag kul
turális-művészeti leleményeit hangosítsuk majd 
fel a fővárossá válás folyamán? Hogyan, minek 
az igénybe vételével kerülünk a boldogság
közeli telítettség állapotába, és mi idézi fel 
késésünket, lemaradásunkat azoktól a példasze
rűen progresszívnak tekintett beteljesülésektől, 
amelyeknek megléte, biztosítása annyira 
felértékelhet városokat, térségeket? Homályos 
sejtéseink közepette felvillan emlékezetünkben 
a portugál Portó, a lengyel Krakkó, a finn 
Helsinki, a francia Lyon, hiszen róluk mi is 
tudjuk, hogy ezek voltak a legutóbbi időszak 
kulturális fővárosai Európában. Főváros, tarto
mányi székhely valamennyi. Államigazgatási 
feladatai szerint Pécs is közöttük lehetne. 
Láthatóan és hallhatóan villanyozta fel a város 
értelmiségét a hosszú ideig tartó és bizonytalan 
irányzékú programkeresés után ez a különlege
sen körülírt „fővárosi” becsvágy.

Pécs mint kulturális főváros? Más ez, mint 
egy jogi nyelven megfogalmazott mondat, 
amiben az áll, hogy egy feladatkör ellátásában 
milyen megkötések mellett, milyen feltételek 
között mit kell megvalósítania egy településnek. 
A kulturális főváros rang nem lehet kiosztott, 
közigazgatási besorolás. Kijárással, feudális 
kapcsolatok igénybevételével, fejlett lobbi
készségekkel nem szerezhető meg. Pécs kul
turális múltja, adottságai szerint kétségtelenül 
figyelemreméltó település. A kistáji munka- 
megosztás történeti rendjében azonban 
mégsem olyan jelentőségű, hogy bármely tekin
tetben vezető szerepet követelhetett volna 
magának, mondjuk akár a XIX-XX. század for
dulóján. A hazai kapitalista modernizáció 
középvonalában haladt, mai helyzetéhez képest 
súlyát jelentősen fokozta a Monarchia földrajzi 
határai között elfoglalt helyzete. Kapcsolata 
környezetével -  mai elhelyezkedésével ellentét
ben -  körkörösen nyitott volt, soknyelvű 
lakossága valóságos, aktív, működőképes gaz
dasági és kulturális hidakat jelentett. Bőséggel 
akad olyan irodalmi forrás, ami a városnak 
mozgásra, változásra fogékonyságát korlátozott
nak tekinti, némely tanulmányok szerint kife
jezetten konzervatív a múltja. A „tüke” figurájá
nak többnyire idétlen rajzai is valami hasonlóról 
tanúskodnak. Egy-egy kiváló alakja persze 
mindig volt a városnak, ezek érvényesülése 
azonban elenyésző számban következett be itt. 
Számottevő értelmiségi emisszió jellemezte 
mindig Pécset, életében azonban igen kevés
szer és gyenge indítványok idéztek elő 
komolyabb modernizációs változásokat. Ezek 
legtöbbször egy-egy nagyobb formátumú pécsi 
polgár nevéhez fűződtek. A helytörténeti-

várostörténeti kutatásokból legalábbis ilyen kép 
rajzolódik ki. A település múltjában ezek szerint 
semmi nincs, amiből másutt ne lenne, illetőleg, 
ami a római provinciális múlttól eltekintve 
a kiváláshoz, kiemelkedéshez nélkülözhetetlen 
teljesítménykülönbségekről bizonykodna. A 
pécsi kőszénbányászat jellemző és erős ízeket 
hozott az egyházi és polgári településre, a tár
sadalmi szolidaritásnak, iskoláztatásnak, műsza
ki és természettudományos készültségnek, 
városi és ipari építésnek olyan közegét jelen
tette, amiből egy ma már csak töredékeiben 
feltárható, erkölcsében is magasabb rendű 
értékteremtés bontakozott ki. De hihető-e, hogy 
a szocialista szén- és uránbányászat ezeket az 
értékeket úgy szűntette meg, hogy belőlük 
szinte semmit nem őrzött tovább? Pedig milyen 
előszeretettel hangoztat efféle tételeket a sajtó.

Ami van és ami nincs

Pécs még élhető, lényegében véve vidéki kis
város. Egyszerre nagy (160 ezer lakos) és egy
szerre meglepően kicsi. Kultúrájának for
málásában részt vesz vagy ötszáz ember, 
fogyasztásában háromezer. Az egyetem 
tudományos kapacitása és alkalmazottainak 
tömege -  a művészeti kar hallgatóitól, tanárai
tól, valamint a JESZ társulatától eltekintve -  
kulturális értelemben csupán a fogyasztók körét 
gyarapítja. Az eleve kereskedelmi javak 
kínálatát nem kulturális, hanem civilizációs 
tünetnek tekintjük, így ami a „plázák” környé
kén történik, elhanyagolható jelentőségű a 
kultúra formálódásának szempontjából. Ma már 
biztonsággal jelenthetjük, hogy Pécs jelenleg 
kevésbé létrehozó-teremtő, mint inkább tétován 
követő város. A „főváros” pedig (ha csak egy 
dologban is) mindig teremtő, létrehozó. Ma a 
budai vám egyik magas házának az oldalán áll 
a reklámfelirat, hogy Pécs főváros. A Szalon 
söré. Rang ez is bizonyára. Itt inkább 
leképezünk, utánozunk és e folyamatban 
szisztematikusan morzsoljuk fel maradék erede
tiségünket. A teremtéshez felszabadultságra van 
szükség, bátor lélekre, az ismeretlentől kevésbé 
félénk polgárokra. Kevesebb megalkuvásra, 
önzetlenségre, szorgalomra, összefogásra. Ki

tehet tehát arról, hogy elhanyagolt, maszatos?
A gazdátlanságot kifejező látványok, szagok 
élménye már nem idegen és nem meglepő. Ez a 
mi világunk: járhatatlan járdák, gazos útszélek, 
mosdattan homlokzatok, gagyi reklámok és 
profi hirdetmények, a „nagy művészet” ékei a 
minden kulturáltságot nélkülöző terekben stb. 
Hogy Bulgakovot idézzük: „másodlagos 
frissességű” a város. Feltételezett vonzerejét 
„kísérleti” ellenőrzésekkel próbáljuk igazolni 
újra meg újra, de a hosszú távú és optimista 
programokat számos közbülső „rátalálás” 
bágyasztja. Itt még nincs közünk a globalizáció 
élményéhez és a „planetáris tudathoz”, 
miközben az elmaradottság máshol már cse
lekvésre ösztönző képeit itt még mindig óvatos 
kivárással kezelik, patriarkális tartózkodással 
fogadják.

Hiteknek, világnézeteknek, tapasztalatnak az 
eredője az érték érzete. Ami nem szubkulturális 
értelmű rejtegetnivaló, hanem kifejezésre és 
fejlesztésre méltó adottság. Ez azonban csak 
ott mutatkozhat meg, ahol nem a hatalommal 
kormányoznak, hanem szellemmel vezetnek. A 
szellem valóban teremthet hatalmat. A szellem 
folyamatos jelenléte, alakváltozatainak hatalmi 
helyzete hozza mindig, mindenütt létre a „kul
turális főváros” státust. A szellem hozza létre 
a gazdagságot is, ami a kultúra működésének 
fenntartásához nélkülözhetetlen. De van-e 
szellem abban a városi hatalomban, ahol mi 
most a „dolgok állását” a bőrünkön érezzük? 
Ahol a szellem eredeti természetét megtagadva 
a hatalom viselkedésmódját tekinti a magáé
nak? Az átlagoknak megfelelés kényszerét. Ilyen 
klímában az átlagként tekintett közösség is 
elhagyott lesz. Magába forduló, depolitizált.
Ez a közösség nem gazdag, tehát nem is ön
álló, nem erős, nem erkölcsös annyira, hogy 
magánál különbet, kiválóbbat válasszon. 
Választásaiban csupán nagy elhitető erővel 
rendelkező illúziókhoz jut. Él napról napra, 
csakhogy megéljen valahogy. Neki a kultúra -  
ahogy Fülep Lajos mondta -  „ráadásnak luxus”. 
Nem befolyásol semmit, szokásként szükséglet 
csak. Amit nem érdemes sehol keresni, mert 
mindenütt megvan. Mint a színházi fesztivál. 
Máshol jönnek létre a darabok, másutt töltik be 
mindennapi küldetéseiket az előadó színházak. 
Itt csak mutatkoznak. Néhányan „kurvajói” érzik 
magukat. Mindehhez lényegében Pécsnek az 
égvilágon semmi köze nincs. Csak úgy látszik, 
mintha volna. Miközben a Thália és Merlin szín
házak már négy éve kéthetes fesztivált ren
deznek a magyar színjátszásnak november 
végén. Kisvárdán pedig nyaranként az itteninél 
tétjeikben, morális küldetésükben feltétlenül 
izgatóbb határon túli magyar színházak 
munkáját idézik fel. Hol van akkor az erede
tiségünk?

Kulturális sokszínűség jellemzi városunkat -  
mondjuk. Valódi ez a tétel? A horvát, német, 
szerb, görög, lengyel, roma, román stb. 
városlakó nyelvhez kötött magatartásának és 
kultúrájának legjobb anyaországi, „otthoni” 
minőségeit kapja itt intézményeitől, vagy 
azokhoz hasonlót mutat, ha teheti?
Képviseleteik segítik ezt Pécsett? Beláthatjuk, 
mindenképpen más ez a reprezentáció, mint 
amit a budapesti Lengyel Kultúra Háza, osztrák, 
francia, olasz intézetek, vagy Goethe Intézet 
jelenít meg. Valamelyest visszatükrözhető ugyan 
a sokszínűség ténye, de a reprezentáció szín
vonala ritkán több mint vidékiesen helyi jelen
tőségű. Kevés a tanulsága. Ez így, itt csak sta
tisztikai jellegű heterogenitás. Az igazgatás 
és a politika adata, nem a kulturális minőségé.
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Gönczy László

Európai bazár -  pécsi bazár -  részletek

Régóta hordom terhét a késztetésnek, hogy 
zene és kultúra helyzetéről jóval tágabb össze
függésben szóljak, mint amit a lokális érdek 
szolgálatába állított zenei publicisztika penzu
mai lehetővé tesznek. Most elérkezett a kétsze
resen is megfelelő alkalom: a város, a régió 
feltartóztathatatlan fejlődésének lendületében 
éppen akkor szembesülünk Pécs „kulturális 
főváros” szerepében való megmérettetésének 
ötletével, amikor a térség egyetlen művészetkri- 
tikai folyóirata eltűnik (?) a színről. Hogy ez az 
egyidejűség önmagában is durva abszurditás? 
Magasabb, elvi nézőpontból föltétlenül az. De 
a következőkben éppen azt kísérlem meg 
érzékeltetni, hogy valójában nagyon is szükség- 
szerű a „rendszer” ilyetén működése, hogy csak 
naivság és szellemi éretlenség mondathatja 
velünk: nem ezt vártuk, nem így kellene!

A művészet és a hatalom egymástól való 
végérvényes elszakadása a művészet pia
cosításával következik be: aminek felülről lefelé 
áramolva kellene integrálnia, magához emelnie 
az általa érintetteket, az most olyan rétegek 
értékítéletének függvényévé válik, amelyekhez 
még el sem juthatott, vagy amelyek alkalmat
lanok befogadására. A fátumot elvben az iskola 
törhetné meg, csakhogy egyrészt a művészet 
piacosítása együtt jár az iskola piacosításával, 
másrészt az iskolarendszer piaci hatásoktól 
megkímélt szegmense esetleges szellemi erejét 
a külvilág elsöprő piaci-gazdasági erejével talál
ja szemben, s a magasztos eszmék általában 
mindjárt el is buknak az éretlen személyiség 
„odakint” szerzett és napról napra elmélyülő 
tapasztalatainak próbakövén.

A világkép helyébe lépő „tájékozottság”, 
az önálló gondolkodásra fordítható időt teljes 
egészében felemésztő mániákus információ- 
szerzés jelenti a modern iskola törekvéseinek 
legfőbb kereteit; a morális érzék, az érzelmi 
intelligencia, a spirituális érdeklődés a modern 
tömegtársadalomban csak a manipuláció gátja, 
így a haladás kerékkötője lehet. A modern 
tömegtársadalmak egyik alapvető jellemzője, 
hogy a „konzervatív” jelző valamiféle szitok
szóvá válik, szemben a „haladó”-val. Akik ezt 
beveszik, azoknak még véletlenül sem tűnik fel 
a fogalompár definiálatlansága, ahogyan stig- 
matizáló és önkényes volta sem. Legfeljebb 
akkor jönnek egy pillanatra zavarba, ha az 
európai zene olyan zseniális éltetője nyilvánítja 
magát konzervatívnak, amilyen Schiff András. 
Schiff e fogalmat önmagára vonatkoztatva vi
szonylag szűk értelemben használta: a modern 
kommunikáció csodáival szembeni ellenséges 
magatartására célzott vele. Mégis, ha isko
lapéldáját kellene adnom a konzervativizmus 
legnemesebb vonulatának, valószínűleg az ő 
példájával hozakodnék elő: mélységes elkötele
zettség az európai hagyomány megújításának, 
továbbvitelének ügye iránt, kifinomult ízlés, 
választékosság, valamiféle arisztokratikus-nagy

polgári tartás -  mindezek valamennyi megnyi
latkozásában fellelhetők.

„Tartás” -  mond ez a kifejezés egyáltalán 
valamit egy bizonyos évjáratnál fiatalabbaknak? 
Ha nem, arról bizonyosan nem ők, a fiatalok 
tehetnek. Milyen messzeségből, a nyolcvanas 
évek közepének micsoda gödörmély-illúzióját 
közvetítve csengenek vissza Dobszay László 
szavai! „...ha történetesen az ifjúság megnyeré
se a cél, s úgy tűnik, hogy az bizonyos zenei 
hatások közt érzi jól magát, akkor azt a politika 
pozíciójából kínáljuk neki. Ebben a pillanatban 
senkit sem érdekel, hogy e zene milyen kul
turális vagy erkölcsi hatást gyakorol az egész 
emberre... Egyébként az, hogy az egyes 
embernek vagy egy népnek önmaga előtt 
méltósága legyen, ma már sajnos nem szem
pont.” (Zene és humánum. Muzsika, 1988. 
szeptember, 4. 0.)

A muzikológia sokszorosan bizonyított 
tézise: egyetlen más művészeti ág sincs oly 
mértékben kiszolgáltatva az adott társadalmi 
környezetnek, mint a zene. Egészséges, 
fejlődőképes zeneélethez folyamatosan jelentős 
anyagi ráfordítás, bizonyos esemény- és 
élménysűrűség, háborítatlanul működő műhe- 
lyek-iskolák gazdag kapcsolatrendszere szük
ségeltetik. Más szavakkal: csak a dinamizmus 
és a megállapodottság sajátos elegye teremheti 
meg a zenei igények és muzsikusi potenciál 
szüntelen egymásra hatásából fakadó lassú 
felemelkedés esélyét.

A zene beavatottjává válni: rendkívüli 
elszántságot és alázatot követelő folyamat -  
csakhogy az alázat szó puszta leírásával 
kibékíthetetlen ellentétbe kerültem a jelenkori 
uralkodó magatartásformával, amely a hódítás
ra, látszatkeltésre, s az ezek folyamatos 
indítékául szolgáló önzésre épül. A zenével való 
kapcsolatteremtés leírható olyasféle beavatási 
folyamatként, amelyben a jelölt -  ha méltónak 
bizonyul rá, -  a külsőbb körökből mindig 
eggyel belsőbbe, eggyel szűkebbe kerül.
A zenetanulás: próbák sokasága, melyben egye
sek megrekednek a betanított vagy szakmun
kásrétegben, míg mások -  az előbbieknél 
nagyságrendekkel kevesebben -  akár a szellemi 
arisztokrácia soraiba emelkedhetnek.
„Európában a zene nem hangzó aspektusából 
nyerte szellemi rangját, hanem abból, amivel 
ezt a zenét felruházták. A zenét mindenekelőtt 
sosem hangzó mivoltában alapozták meg, 
hanem valami máshoz, egy rajta kívül és felül 
állóhoz (Istenhez vagy a hatalomhoz) való 
viszonyában.” (Dolinszky Miklós: John Cage és 
a művészeten túli zene utópiája. In: A Mozart- 
űrhajó. Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999. 70. 0.)

Hogyan lehetne ezt a rangot fenntartani a 
mennyiség és anyag társadalmában, a korlátlan 
cselekvés és korlátlan önmegvalósítás kultu
szában, a korlátlan felcserélhetőség és teljes 
széttagoltság elvén épülő oktatási rendszerben?

A pörgés mindazon egyedek kényszerpályá

ja, akik adott körpályáról képtelenek elmozdul
ni: beljebb, vagy feljebb, egy és ugyanaz.
Pörgés pedig van bőven. Kint, a sétatér fái alatt 
összetákolt sör-, bor-, virsli- és gyros-sátrak 
között a mediterrán hangulatokat hajhászó 
tömeg lökdösi egymást. A püspöki palota előtti 
téren ácsolt pódiumon valami world-musicot 
előállító csapat ejti rabul hallgatóságát hosz- 
szabb-rövidebb időre, miközben odabent, a 
Bazilikában a Pécsi Szimfonikusok pörögnek 
valami Dvorak-, esetleg Mozart-művel, ha az 
ember megtalálja a kapu előtt a megfelelő pon
tot, egyszerre élvezheti a két zenét, sőt volt 
már példa rá, hogy a bent ülők is -  ugyan nem 
önszántukból -  igazi pluralista hangkavalkád- 
ban részesültek. De emelkedjünk a magasba, 
tágítsuk látókörünket! Köröttünk pörög az 
ország színe-java a most éppen alacsonyabb 
fordutatszámra állított Lagzi Lajcsitől a hegedű 
haspólóban vonagló három prostituáltján s az 
immár univerzális előadó-tehetségként tündöklő 
lllényi Katicán át a fennhéjázva handabandázó 
Varnus Xavérig. Itt-ott persze még mindig fel
bukkannak amolyan Kokas Katalin-szerű furcsa 
figurák is; igaz, ők valamiért kilógnak a sorból, 
de egyelőre hunyjunk szemet, ne utáljuk ki őket 
a Nagy Pörgésből, hiszen végső soron ők is 
képviselnek egy színt a mi szépséges, plurális 
bazárunkban. S ha a szellem megtöretett is, a 
vásár valóban szabad, s mellette a kulturális 
termelés és fogyasztás egyenlősége is megvaló
sult már. No, a testvériséggel akadnak még 
bajok, ami ennyi a maga nemében legkiválóbb 
ember önpörgése közepette igazán nem csoda.

Akadnak persze mindig, akik képtelenek fel
venni a fordulatszámot, és görcsösen kutatnak 
orientációs pontok, kiemelkedő élmények, 
szellemi rangot képviselő teljesítmények után. 
Nekik kínál kapaszkodót Fischer Iván karmester, 
amidőn egy hetilapnak álcázott pártorgánumban 
kifejti: „A kelet-európai emberek egyelőre nem 
egészen érettek a szabad verseny elfogadására. 
Legalábbis ezt mutatják a választási ered
mények. Ha a tehetségesebbek érvényesülését, 
az emberek közötti különbségek elfogadását, az 
igazi versenyt és annak eredményét, a kevésbé 
befolyásos államot tartanák kívánatosnak, most 
többen szavaztak volna a szabad demokratákra. 
Ebben az esetben a legmodernebb értelmiségre 
szavaztak volna, amely őket Európába vezet
heti.” Végre összeáll hát a kép: a „fent” és 
„lent” oly régóta nélkülözött jelei adatnak meg 
nékünk ismét a Fischer által deklarált kulturális 
hierarchiában. Hogy egy olyan csoport felsőbb
rendűségét nyilvánítja ki valaki, amelybe maga
magát is beleszámítja, hogy ezáltal újabb nagy 
lépést sikerül tenni a részérdekek által motivált, 
kasztosodó szellemi élet kiteljesedése felé, 
azon most ne akadjunk fenn, hiszen sürgősebb 
teendőink vannak. Honfitársaim! Döntenünk 
kell: akarjuk-e a kulturális felemelkedést, vagy 
sem?! Ha igen, ajánlatos megszívlelni a 
karmester intelmeit, és legközelebb jó helyre 
szavazni, addig is minél gyakrabban jelét adni 
egyetértésünknek. Szaporán kell cselekednünk, 
mert Fischer úr egyszer már internetes hon
lapján -  akkor éppen a fővárosi önkormányzat
tal támadt nézeteltéréséből levezetve -  eljutott 
az itt élők fogyatékos voltának felismeréséig. 
Akkori kijelentését, mely szerint nem 
érdemeljük meg, hogy művészetét reánk sugá
rozza, szerencsére még nem követte tett, de ki 
tudja, meddig tart e türelem. Gondoljuk meg, 
mihez kezdenénk, ha magunkra maradnánk a 
nem liberális, csupán zene iránt elkötelezett 
muzsikusaink társaságában! Vagy ez a veszély 
talán mégsem fenyeget igazán?
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Aknai Tamás

Értsd meg, aztán megbocsátod (?)
-  részlet
Megállapítjuk, hogy egy, az önművelésről, az 
olvasásról, a szóbeli „közlekedés” lehetséges 
csapásairól, a felelősségről és feladatokról, szá
monkérésről leszoktatott társadalom azoknak 
a szájmozgását „ismeri” csak fel, akik belül 
tudnak maradni az ötszáz szót tartalmazó 
álomhatáron, akiknek gesztusaiban 
a tervezés és mérlegelés morzsái sem 
fedezhetők fel. Megállapítjuk, hogy 
képtelenül súlyos mondanivaló meg
formálásának kötelezettsége terheli 
a „magas” kultúra embereit, a 
művészetek páholyából valóban üres
nek látott képekre tekintve.
Megállapítjuk, hogy a kultúra hiányát 
a divatipar nagy hatékonyságú 
megújulása sem pótolhatja. Rögzítjük, 
hogy a hagyományosnak mondott 
kultúra megszűnésével a teljes érték- 
mentesség, a „semmi” eszkalációja 
következhet be, amelyben minden 
kiszámíthatatlanná, vagy önkényessé 
válik. Rettegünk attól, hogy a jelzett 
folyamatok miatt a húsz évvel ezelőtti 
ellenállás kulturális alakzatai elveszítik 
jelentőségüket, legyen ez a táncház
mozgalom, klubmozihálózat, avantgárd 
képzőművészeti gyűjtemény, kísérleti 
zenei műhely, balett-stúdió stb. És 
miért van, lehet ez így? Nem téves-e 
a diagnózis?

A korábbi tájékozódási pontjait 
veszített, újat pedig csak ösztönösen, 
valamiféle ősi, biológiai alapú, ezért 
egyszerű boldogságvágy kielégítésé
nek reményében keresgélő többség 
természetszerűleg lesz erősebb, mint 
a találékonyság összetettebb formáit 
alkalmazó, az ösztönösséget elnyomó 
egyéni vagy kiscsoportos 
munkálkodás. Mindeme összefüggések 
mögött meg ott a negyvenéves tapasz
talat: a közösség érdekét a jog is 
többnyire szembeállította az egyéné
vel, még akkor is, ha így szellemi, 
erkölcsi és tárgyi értékek sokaságát 
semmisítette meg. Itt van a helyzet, 
amikor a közösség tagjai kielégülésük 
jogában és lehetőségeiben már nem 
korlátozzák magukat. Mert van mód 
hivatkozni évtizedes aszkézisre, a kul
turális felszabadultság állapotából való 
kirekesztettségre, aminek most véget 
lehet vetni. A kultúra és a művészet 
a jelképek birodalma. A „való világ” 
képletes birtokbavételének most 
megismerhető stratégiái azt fejezik ki, 
hogy az egyén egyszeri és tartalmas 
különössége újra helyettesíthető a 
közösségi döntésekkel. Ez fontos kul
turális lépés lenne. Még azt is mond
hatnánk, hogy magának a demokráciá

nak a tükörképe. Ha igaz volna. Fantomokkal 
bajlódunk azonban. Ahogy Freud mondja,
„az egyéni szabadságvágy nem kultúr-kincs”.
A közösség számára igenis a gazdasági kalkulu
sok birodalmában eligazodó, a tőkefelhalmozás 
tárgyában képzett, erős individuumok teremtik 

meg a boldogság délibábos közegét, 
a „való világot”, amely önmagában 
csupáncsak együgyű, olykor frivol 
sorminta alig írástudók számára. De 
a közösséghez kapcsolódva mitikus 
jelentőségű eligazítás közege, amely
ben a mítoszok mintái szerint akad 
válasz minden lehetséges emberi 
kérdésre. Mint „teremtett valóság” 
valóban mérhető a tapasztalt, drámai, 
nem szerkesztett valósághoz. Mondjuk 
ahhoz, amit a mostani Játékfilmszemle 
dokumentumfilmjei tártak fel. Ezekből 
azonban nem látunk egyet sem.
Se főműsorban, se máskor. Mert a 
kulturális politika mai trendje szerint 
az igazi, egzisztenciálisan jelentős 
valóság képe ma nem vethető össze 
a tömegízlés vágyképeivel. Már csak 
financiális okok miatt sem. Miért hiszi 
rejtőzködőnek a valóságot Weöres 
Sándor? ő abban a valóságban látja 
a művész feladatát, amit nehezen 
lehet megtalálni, ő abban hisz, ami 
nem úgy tárul fel, mint M bugyija a 
program szerint 23:30-kor. Amit nyíl
egyenes sztrádán sem lehet 
megközelíteni. Ami nem felkínálkozik, 
hanem amit birtokba kell venni. Ha 
lehet.

De ne feledjük, a szabadság han
goztatása származhat attól a személyi
ségtől is, akit nem „szelídített meg” 
a kultúra. Akit nem győzött meg a 
titok. Aki ezért öntudatlanul is 
kultúraellenes. És hogyan lehet a 
kielégítést egy ösztöntől megvonni? 
Veszélyesen sokasodnak a romboló 
gesztusok, és fogy a meggondolt gon
dolat. Az önzetlenség és szorgalom.
A társadalom szétszakadása a kultu
rális konvenciókhoz kötő viszonyok 
szempontjából is látványossá vált. 
Lehetetlen figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a hatékony kultúra milyen 
mértékben épül az ösztönökről való 
lemondásra, és hogy a társadalomban 
összesűrűsödő hatalmas ösztönök 
kielégítetlensége, elnyomásuk vagy 
éppen elfojtásuk a kultúra 
működésének mennyire a feltétele. 
Pécsett 160 ezren élnek. Kultúrájának 
alakításában aktívan részt vesz 300 
fő. Feldolgozásában 3000.

Mit mondunk a többieknek?
Echo 2003/1.

Colin Foster

Bocz Gyula
halála után -  részlet

Először 1984-ben találkoztam Gyulával.
A Magyar Kulturális Minisztérium vendégeként 
azért voltam itt, hogy közszobrokat tanulmá
nyozzak. Szerencsémre kísérőm és tolmácsom 
jelentős ismeretségi körrel rendelkezett a 
művészeti élet berkeiben, és számos „nem 
hivatalos” találkozót szervezett nekem. Egy 
ilyen alkalom vitt Hosszúheténybe egy éjfelen.
A késői óra dacára Gyula hellyel kínált, majd 
órákon át meséltünk egymásnak sok mindenről 
a munkánkkal és életünkkel kapcsolatban, 
mindezt persze egy nagy üveg konyak társa
ságában. Órányi alvás után hatkor keltem és 
a Nádorból Siklós, illetve Villány felé indultam. 
Borzalmasan másnapos voltam, de rájöttem, 
hogy számomra fontos emberrel találkoztam, 
akit a Villányi Szoborparkban megismert munkái 
alapján a kortárs magyar szobrászat 
meghatározó egyéniségének láttam.

Annyi mindenről cseréltünk eszmét és jóval 
gyakrabban értettünk egyet, mint kellett volna. 
Visszagondolván most, hogy ő elment, némelyik 
dolog fontosabbnak tűnik. Egy alkalommal a 
siker volt terítéken. Teljes mértékben igaza volt, 
hogy a művészek által áhított siker csak illúzió, 
ami sosem jön el. Eladunk valamit, kapunk egy 
nagyobb megrendelést, eszünk-iszunk egy dara
big, aztán az üresség. Elismernek minket, 
például egy díjjal, de nem vagyunk sem jobbak, 
sem mások tőle. A siker újabb sikerekre sarkall, 
nincs azonban állandóság, egyszer fenn, egy
szer lenn vagyunk. így hát a művész csak 
elkészült műveiben, a műterem magányában 
tett apró lépésekben mérheti sikerét. 
Természetesen láttam alkalmanként Gyulát 
a külső sikerek okán boldognak, ahogy én is 
éreztem már ilyet, de az érdemi dolgok mindig 
a műhely falai közt történtek. Ezért volt Gyula 
példaértékű, hiszen teljesen a stúdiómunkának 
szentelte magát. Osztozott sikereim feletti 
örömömben, de állandóan figyelmeztetett 
a veszélyekre -  a tanításra, és nem a saját 
munkámra áldozott idő veszélyére. Nemrég 
jelezte, hogy szívesen csatlakozna a jelenleg 
általam vezetett művészeti társasághoz, mintegy 
támogatása jeléül. Mire eljutottam hozzá a 
részletek megtárgyalása végett, már meggondol
ta magát mondván, aktív tagokra nagyobb 
szükségünk van. Mivel viszont ő nem teszi ki a 
lábát a műterméből, így nem lenne hasznunkra, 
külső munkatársként azonban tényleges részvé
tel nélkül állhatna mellettünk. Megint 
emlékeztetett a műhelyben eltöltött idő 
fontosságára, amely utolsó útmutatása volt 
számomra, és amely máig kísért, mert Gyula 
gyakran a lelkiismeretem volt és bár elment 
közülünk, gondolatai itt motoszkálnak bennem. 
Remélem, megbocsátja majd az írással 
elvesztegetett időmet, amit szerinte bizonyosan 
a műteremben kellett volna töltenem.
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Koszits Attila

A magyar kultúra esélyei Londonból nézve - részlet

„Bárhol is élünk a világban, 
nem gondolkodhatunk provinciálisán”

A magyar kulturális diplomácia londoni főhadi
szállása 1999 novembere óta a Covent Garden 
negyed egyik utcácskájában, a Maidén Lane lo 
bén a Hungárián Cultural Centre (HCC). Itt keres
tem fel április első napjaiban Bogyay Katalin 

igazgatót, akinek a magyar 
kultúra, művészetek, előadók 
megismertetése a fő feladata 
Nagy-Britanniában. Szerencsés 
egybeesés, hogy EU-csatlakozá
sunkkal párhuzamosan folyik a 
Magyar Magic -  Hungary in 
Focus (2003. november -  2004. 
november) szervezése, s ennek 

előrendezvénye, a májusban induló „Summer 
Preview” előkészítése. Hasonlóan az országun
kat prezentáló 2001-es franciaországi és a tava
lyi olasz kulturális évadokhoz.

Bogyay Katalin célja, hogy London minden 
negyedében, s szerte a szigetországban érzékel
hetővé tegye a magyar kultúrát. Ugyanis az 
angol fővárosban minden este a világ legkivá
lóbb művészei, a kultúra különböző területeinek 
legjelentősebb képviselői mutatkoznak meg 
a közönség előtt, tehát óriási a konkurencia, 
s csak azért mert magyar -  vagy akár francia - ,  
attól még nem lesz sikeres, csak ha különleges 
művészi élményt tud nyújtani. A Covent Garden 
negyed egyébként szimbolikusan önmagában is 
a világ kulturális központja, innen 
indultak/indulnak az izmusok, művészeti irány
zatok, s mint centrumból most innen sugárzik 
ki a magyar kultúra is. Egy olyan kulturális 
szövet, mint a brit, multikulturális jelenség, sok
fajta ízlés, sokfajta kultúra él együtt benne, az 
angol, a wales-i, a skót, stb, de a világ jelentős 
kultúráinak hatásai is érezhetőek. London, mint 
világváros arról szól, hogy a kultúrák hogyan 
élnek együtt, hogy a különböző kontinensek 
hogyan hatnak az európai kultúrára és viszont. 
Tapasztalatai szerint egész másfajta kulturális 
kínálattal kell megjelenni Észak-Londonban egy 
Hampstead-i színházban, Nyugat-Londonban 
egy Kensington-i koncertteremben, vagy egy 
Dél-londoni kulturális központban, mint az East 
End-en. Hisz ez strukturált társadalom, az adott 
közönség ízlését, kulturális hagyományait, 
felkészültségét figyelembe kell venni, tudni illik, 
hogy mit hova lehet elvinni. Itt a független, 
demokratikus gondolkodás több évszázados 
hagyományai alapján mindenkinek joga eldön
teni, hogy mit választ.

Arra a kérdésemre, hogy vajon a magyar 
kultúra esélyei növekednek-e itt a csatlakozás 
után, s hogy mit jelent itt a regionalizmus? -  
az igazgatónő elmondta, Nagy-Britanniában 
kormányprogram, hogy ne minden csak 
Londonban szerveződjön. De ez itt organikusan 
folyik, hisz a szigetországban olyan hagy
ományosan nagy kulturális regionális központok 
vannak, amelyek az egész ország kultúráját 
befolyásoló önálló életet élnek. London valóban 
olyan metropolisz, amihez nem hasonlítható 
a többi város, azonban vannak nagyvárosok, 
amelyek például most pályáznak 2008-ra az 
Európai Kulturális Főváros címért.
Ezek a városok a legmagasabb színtű kulturális

rendezvényeket, nemzetközi eseményeket 
szervezik.

Az uniós integrációval kulturális életünk 
alakulásában kétféle mozgást kell átgondolni. 
Egyrészt természetesen sokkal könnyebb lesz a 
magyar művészeknek Európában mozogni: nem 
kell nap mint nap megküzdeni a munkavállalási 
engedélyekkel, vízumokkal és az ismeretlenség
gel. Természetessé válik az is, hogy a magyar 
művészet és a művészek is bekerülnek abba 
az európai professzionális kulturális hálózatba, 
ahol a városoknak, országoknak a kulturális 
élete össze van kötve a többivel. így pl. fontos 
hogy kapcsolódjunk az európai koncerttermek 
szervezetéhez is, hisz a művészek egymás ter
meiben lépnek fel. Hozzánk is jönnek, és a mi 
művészeink is integrálódnak ehhez. Tehát 
lehetővé válik a könnyebb mozgás, az ismert
ség könnyebb elérése, az együtt lélegzés az 
európai kulturális folyamatokkal. A másik része 
pedig az európai kulturális megjelenések anyagi 
lehetőségei, amelyek segítségként jelennek 
meg. Azonban ezekhez a lehetőségekhez tud
nunk kell alkalmazkodnunk, meg kell mutassuk, 
hogy miért jó, ha pl. idejön a magyar kultúra. 
Hogy mennyivel tudjuk izgalmasabbá, érdeke
sebbé tenni az európai kulturális szövetet. De 
ebben az új szituációban nekünk is nyitottnak 
kell lennünk, tudnunk kell fogadni az európai 
kulturális szövetet. És meg kell tanulnunk pro
fesszionális módon dolgozni: hosszú távú ter
vezéssel, a kulturális menedzsment megfelelő 
kezelésével, hogy olyan szakemberek dolgoz
zanak ezen a területen, akik pl. ki tudják tölteni 
a naponta szükséges jelentkezési lapokat. Meg 
kell tanulni, hogyan lehet különböző támogatá
sokat, pénzforrásokat találni, ez egy szakma, 
amit Angliában az egyetemeken tanítanak.
Olyan szakmai munkára van szükség, hogy 
képesek legyünk élni azokkal a lehetőségekkel, 
amelyek ott vannak, de nekünk kell megtalál
nunk, nekünk kell felhasználnunk. Egy ilyen 
dialógusban nagyon fontos, hogy tudjunk kom
munikálni egymással, kíváncsi legyek a másikra, 
mert csak akkor elvárható, hogy a másik is 
kíváncsi lesz rám. Ez egy oda-vissza kapcsolat, 
a nyitottság akkor várható el bármilyen más 
kultúrától, más országtól és az Unió bármelyik 
területéről, ha ugyanezt tapasztalja 
Magyarországon is.

Ha már felvetődtek azok a brit városok, 
melyek az Európai Kulturális Főváros címre

pályáznak, megemlítettem az igazgatónőnek, 
hogy Magyarországon is vannak ilyen 
regionális, hagyományosan kulturális cent
rumoknak számító városok, mint pl. Pécs. Vajon 
mit kell tennünk e cím elnyeréséhez?

Bogyay Katalin szerint természetes 
nemzetközi tendencia, hogy sok kulturális 
vonzásközpont éljen. Ezért nem pályázott 
London, vagy pl. Bécs, hisz nyugati szomszé
dunknál épp most Graz a kulturális főváros. 
Korábban újságíróként, televíziósként sok kiváló 
művésszel, gondolkodóval, íróval találkozott, de 
kevés olyan élmény, nyomot hagyó mondat 
maradt meg a hosszú pályáján, amire nap mint 
nap visszagondol. És ez éppen Pécshez fűződik: 
Csorba Győző mondta el egy interjú során, hogy 
bárhol is élünk a világban, nem lehetünk provin
ciálisak, nem gondolkodhatunk provinciális 
módon. Ez a lényeg, ugyanis a provincializmus 
belőlünk fakad. Tehát bárhol a világon, bármi
lyen városban, országban élünk, arra kell 
törekednünk, hogy amit magunk köré 
teremtünk, az a legmagasabb színvonalú 
művészet legyen, a legtisztább gondolatokat 
képviselje, egy logikusan fölfűzhető csomag 
része legyen. Tehát ha az általunk teremtette 
körülmények nem provinciálisak, akkor teljesen 
mindegy, hol élünk. Pécs komoly kulturális 
hagyományokkal rendelkezik: pl. a magyar balett 
modern mozgalmának az elindítója, itt található 
a világjelentőségű Zsolnay művészeti hagyaték, 
a Csontváry, a Vasarely, a Martyn Ferenc kiállí
tások, itt voltak a magyar filmfesztiválok, most 
az Országos Színházi Találkozók, stb. Tehát 
megvannak az adottságok, spirituálisán is, s ezt 
kell professzionálisan összefogni, fölépíteni, 
organikusan működtetni, sosem arra gondolva, 
hogy nem vagyunk Budapesten. Attól, hogy 
valaki vidéken él, nem kevesebb, vagy más.
Nem szabad kisebbségi érzése legyen, hogy 
nem egy főváros életét éli, hisz nagyon sok 
kimagasló művész -  író, költő, alkotó, stb. -  
jobban tud alkotni nyugodt körülmények között 
vidéki helyszínen, mint egy metropoliszban. 
Tehát amikor Magyarország is eljut majd oda, 
hogy szeretne az Európai Kulturális Főváros 
címért elindulni, nagyon fontos, hogy a nagy 
múltú, jól szervezett kulturális regionális közpon
tok aktivizálják magukat. Annál is inkább, mert 
nemzetközi tendencia az elbírálásnál a regioná
lis gondolatot előnyként figyelembe venni.
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Horváth András

Postán maradó
A postairón -  tartalom és a forma

A posta -  mint hivatal -  tartalmát a vállalt 
feladat szakszerű elvégzésében, míg formáját 
annak mindenkori szervezeti és tárgyi 
feltételeiben mutatja meg. A képlet azonban 
nem ilyen egyszerű, hiszen a formán, sőt a 
tárgyi feltételeken belül is igaz ez a kettősség. 
Lássunk egy példát, a postabélyeget. A fela
datát elláthatja akkor is, ha ízléstelen az ábra, 
vagy büdös az enyv, amit lenyalunk róla. Tehát 
a részletek megoldottságán keresztül érezhetjük 
csak harmonikusnak és méltónak az egészet, 
míg visszafelé: minden részletnek a helyi 
értékén kell lenni.

A tárgyi feltételek biztosításán belül kiemelt 
szerepe van az építészeti környezetnek. Ami az 
egészben formai kérdés, az önmaga rendsze
rében tartalmivá is válik. Jól megoldva szolgálja 
az egészet, rosszul megoldva hiteltelenné teszi 
önmagát és a rendszert, melynek eleme. Ekként 
bűnös alkotóeleme a ronda bélyeg az univer
zumnak. És ekként példaértékű nagyapám 
postairónja. (...)

Hogyan kell ceruzát hegyezni?

Az átalakítás építészterveit a 2001-ben lebonyo
lított tervpályázat után Németh János és Boa 
Árpád készítette. Aki ismerős a Magyar Posta 
beruházási gyakorlatában, a kivitelezés hazai és 
helyi dzsungelharcában és az építészeti tervezés 
ön- és közveszélyes kiszolgáltatottságában, az 
tudja, hogy szinte lehetetlen a folyamatokat tel
jes keresztmetszetben megérteni. Az építész 
felelőssége azonban megkerülhetetlen, 
ő szabad akaratból írja alá a nevét.

Tehát, melyik oldalra kell mennem? Itt 
kezdődik a kérdések sora. Ha valahova 
belépek, tájékozódnom kell. Ha egy tér megosz
tott, úgy joggal feltételezhetem, hogy eltérő 
feladatokat tát el. Mire tehát a „kétkaréjos” 
elrendezés, azon kívül, hogy idegbeteggé teszi 
a néniket és bácsikat, akik mint a lottósorsolá
son várják, melyik számot húzzák ki, hová kell 
szaladni. Az egyik ok nyilván az előírt számú 
munkahely biztosítása, de gyanítom, hogy 
fontosabb szerepe volt az alaprajz rosszul 
értelmezett megfeleltetési szándéka a kettős 
kupolának.

Az első mellbeverő észlelés a halványkék, 
fautánzatú bútorlap, mely azonnal következtetni 
enged, hogy a nyírfa jellegű változata sem 
látott soha rigót. Mivel szememnek hinni nem 
akarok, rögtön közelebb megyek. A részletek 
csak meggyőznek: egy közepes színvonalú 
lakótelepi konyha felfújt változatával állok 
szemben. Pedig van még a képben plexi mell
véd, rozsdamentes acéloszlop és lábazat, 
melyek már szinte köszönő viszonyba kerülhet
nének egy korrekt, mai belsőépítészettel. Nem 
a fával lenne a gond, hanem azzal, hogy valaki 
ezen a szinten nem lát különbséget silány, 
utánzó műanyag és őszinte, keresztmetszetében 
hiteles anyag között.

És az ördög lakhelye: a részletek. Műanyag 
ragasztott szegély, fóliázott, gacsiba takaró 
csíkok (lécnek nem nevezném), eldolgozatlan 
élek, falra biggyesztett, festett fapárkányocska. 
Az oldatterekben kommersz kazettás álmeny- 
nyezet, az előcsarnokban a gránitoszlopokkal
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küldemény -  részlet

és a lépcsőház míves kovácsoltvas korlátjával 
üvöltő ellentétben álló kékség és új, primitív, 
rossz irányban nyíló vasrács. A divatosan elne
vezett „shop” olyan mértékű identitászavarban 
van, berendezése és árukészlete oly mértékig 
esetlen és esetleges, hogy még egy falusi 
benzinkút is elegánsabb manapság.

A munkahelyek tatán ergonómiailag rendben 
vannak, erről a dolgozók tudnának beszélni. 
Nem érthető a helyenként az ügyfeleknek 
odakészített szék, amelyikre vagy első 
zavarában leül az ember, vagy átesik rajta.
A tér közepén elhelyezett székeket húzzák-von- 
ják, forgatják az emberek (egyébként erre 
valók), de emiatt a rendetlenség érzetét keltik. 
Az írópult -  ami megint a kupolából akarja 
származtatni magát -  valami ok miatt nincs 
használatban. Talán az erőltetetten elkeskenye
dő forma és a légies alépítmény tartja távol az 
embereket.

A világítótestek korrekt termékek, nem 
lehetett elrontani őket. Érdekes, hogy a kupola 
tisztelete pont itt tört meg, és az oktogonális 
térbe egy Mercedes-emblémát formáló, eről
tetett csővázon lóg be három világítótest.

A méltatlan anyaghasználat, a szakszerűtlen 
részletképzés, a vacak szerelvények és segéd
anyagok miatt megjelentek a romlás első jelei. 
Az elváló szegélyeket még lehet ragasztgatni, 
de a felhasadt, felduzzadt bútorlapok már 
javíthatatlanok. A postafiókoknál a kihúzható 
írólapok egyike-másika már nem működik, 
fogantyúja letört. Az apró kis sérülések a 
sarkokon, éleken egyre nagyobbak lesznek, 
míg felnyílnak, és nincs mögöttük más, csak 
faforgács.
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A ceruza hegye letört a faragás közben. 
Látszólag csak csonka a ceruza, valójában 
használhatatlan, tehát értelmét, tartalmát 
veszítette el. A mostani berendezés jó eséllyel 
öt éven belül kilapátolható lesz. Addigra az új 
rendszer is bőven letölti vizsgaidejét, és ha a 
posta végre elhiszi önmagáról, hogy működése 
nem ciklusoktól és évszakonként változó 
vezetőktől kell függjön, akkor talán egy 
következő átalakítás magához engedi a ter
mékenyítő gondolatot, amely meg tud felelni 
a feladatnak minőségben, anyagban. (...)

A nyolcvanas években egy éppen aktuális 
posta-vezérigazgatóval készült riportban hang
zott el, hogy a posta legnagyobb gondja a sok 
küldemény. Heuréka! Tényleg, mi a fenének 
küldözgetünk mindenféle vackot? Megjegyzem, 
az SMS és az internet világában valóban 
meglepő, hogy milyen tömegben mozog levél, 
banki elszámolás, prospektus és teljesen 
felesleges ajánlkozó-ismertető.
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Koszits Attila

Tegnap, ma, holnap
Pécsi Filmünnep 
2004. január 22-25.

Intro
Mit ne mondjak, e téli-álmos időszakban 
általában hiány egy ilyen nagyszabású rendez
vény. A 35. Magyar (budapesti) Játékfilmszemlét 
felvezető Pécsi Filmünnep nyolc helyszínén 
mintegy 70 program zajlott: filmvetítések, 
beszélgetések, találkozók, koncertek, kiállítások, 
mind a szakma, mind a szélesebb közönség 
számára. Hasonlóan a POSZT-hoz, csak most 
a színház helyett minden a film körül forgott.

Second flash
A Pécsi Nemzeti Színházban rendezett gála 
középpontjában Enyedi Ildikó erre az alkalomra 
készített dokumentumfilmje állt a filmszemlék
ről. A több részletben levetített mű köré épült a 
többnyire fiatal pécsi tehetségeket felvonultató 
műsor. A filmben bevágások a díjazott filmek
ből, egykori híradókból: pécsi helyszínek, már 
elfelejtett politikusok, ma is közismert 
művészek, helyi közönségük, értelmiségiek, 
porcelángyári munkásnők... Plusz a személyes 
hangú visszaemlékező interjúk, szép történetek, 
jópofa sztorik, anekdoták. Pl. hogy Aczél elvtárs 
a mecseki pártüdülőben várta disputára a ren
dezőket, akik viszonzásként meghívták maguk 
közé a Pannónia bárba sztriptízműsort nézni...
A „három T”-vel a művészeti élet felett hatal
mat gyakorló fő kultúrpolitikus nyomban betil
totta az egész országban az ilyen ledér produk
ciókat... De kemény helyzetek egyébként is 
folyamatosan adódtak a függőségi helyzetet 
teremtő pártvezetéssel szemben. Problémát 
jelentett az is, hogy a hatvanas évek közepétől 
a közönséget is váratlanul érte a magyar új hul
lám, ezért az alkotók Pécsett mindig jelentős 
időt szántak arra, hogy ezt az új vonulatot 
megértessék, egyáltalán a magyar film helyzetét 
megvitassák. Amellett hogy itt lehetett a fehér
asztalos beszélgetéseken első kézből informá
ciókhoz jutni még az elismert művészeknek is. 
Enyedi filmjében a nagy rendező generáció 
képviselői (Bacsó, Kovács, Makk, Mészáros, 
stb.) mint esendő emberek idézték a múltat, 
ahogy egy-egy pillanat/élmény megmaradt ben
nük. Csak Jancsó nem akart emlékezni semmire, 
amit valószínűleg csak poénnak szánt, hisz a 
Művészetek Házában vetített Rózsa utca című

hasonló dokumentumfilmben (Pataki Éva 
munkája) már megnyílt Mészáros Márta és tár
saságuk (filmesek, filozófusok) körében.

Dimenziók -  látóhatár
A hatvanas évek világszerte a művészfilm 
előretörésének időszaka. Itthoni elszigeteltsé
günkben is hőskorszak: a magyar film azért vált 
jelentős művészeti ággá, mert a szabadság kis 
köreit építette. A tudatformálás eszközeként 
szellemi részese lett a szabadságküzdelemnek, 
amely előkészítette a rendszerváltást. Lehetne 
sorolni: a hatvanas években a Hideg napok 
(Kovács András), a Szegénylegények (Jancsó 

Miklós) a történelmi filmvonulat megújítói let
tek, később Kosa Ferenc filmjei is. Pl. a 
Küldetéssel az ország mintegy 400 különböző 
pontjára jutott el, ezek a beszélgetések 
erjesztőleg hatottak a társadalomra. Az 
emberek próbálták megfogalmazni, miért 
elégedetlenek a világgal, amiben éltek. Enyedi 
filmjében Kosa el is mesélte, hogy a karrierje 
forgott kockán, de akkor sem engedte kivágni 
az '56-os forradalomról szóló részt. Tehát 
a magyar filmet igen erős közéleti, politikai 
szerepvállalás jellemezte. Ez a közéleti-társadal
mi érdeklődés mintha ma hiányozna a filmek
ből. Más lett a világ, mások a körülmények, 
a filmes konvenciók, a művészi kifejezésmódok 
változásai mellett átalakultak a társadalmi 
elvárások, az alkotói és a befogadói magatar
tás, illetve a gyártási, forgalmazási rendszer is.
A filmkultúra terjesztésének alternatív 
lehetőségei címmel a Dominikánus Házban 
zajlott szakmai fórumon fel is jegyeztem, hogy 
1990-ben még 4658 mozi volt az országban, ma 
már csak 393 (605 teremmel). Art-moziból 22 
működik Budapesten és 22 vidéken. Az 
amerikai mintára létrehozott multiplexek nálunk 
nem igazán alkalmasak a vidék kiszolgálására, 
hisz kint 40-50 kilométer távolságból is bemen
nek az emberek a városi mozikba, itthon ehhez 
hiányoznak a feltételek: nincs út, kevés a pénz, 
szűk az idő... A rendszerváltás után tehát 
megváltoztak a mozizási szokások, a 
kistelepülések elszigetelődtek. Eltűntek a régi 
kertmozik, autósmozik, kultúrközpontok (mint 
játszóhelyek). Ma a kultiplexek és a bevásárló- 
központok vonzzák a nézők döntő részét.
A filmkultúrához való viszony is megváltozott, 
hisz régebben tömegek szórakoztatása folyt

elérhető árakon, ma nem igazán jutnak el 
széles rétegek a mozikba. Régen kevés film 
készült, maradandó értékekkel, ma a dömping 
a jellemző és a kereskedelmi szempontú 
szórakoztató film uralma. Ez meghatározza 
a művészfilmek helyzetét, ezért válhat ma is 
szamizdatfilmmé a magyar művész- és rövidfilm. 
A filmkultúra iskolai oktatásánál nagy probléma, 
hogy gyenge technikai feltételek állnak rendel
kezésre e művészeti ág értékeinek a bemu
tatására, a tv-képernyők nem azt az esztétikai 
élményt nyújtják, mint a mozivászon. A jövő 
szempontjából ez sem éppen kedvező... A 
megoldásra, a vidék ellátására azért elhangzot
tak ötletek: pl. a Mexikóban bevált mobil film
színház (feltűnően színesre festett kamionban 
utaztatott magas minőségű digitális vetítőrend
szer, mely a kistelepülés főterére hajtva csábítja 
mozizásra a helyieket), vagy a Filmünnepen 
a Széchenyi téri fesztiválsátor előtt felállított 
(digitális) kivetítő-

jelenbe
Az Ifjúsági Házban levetítették a Pécsi 
Filmszemlék díjnyertes alkotásait Fábri Zoltán 
1965-ös Húsz órájától Szabó István 1982-ben 
díjazott Mephistójáig. Ennyi idő eltelte után is 
megőrizték drámai erejüket, a magyar film
művészet kimagasló remekművei.
A hidat a múlt és jelen között a fiatalok bemu
tatkozása jelentette: a „nagy öregek” meghívtak 
egy-egy általuk kiválasztott ifjú alkotót és 
filmjét. Az Urániában a vetítések után velük 
beszélgettek, meglepően szépszámú érdeklődő 
előtt. Ez biztató, ahogy kezd a kortárs tudat 
kialakulni, a nézők megint kezdik magukénak 
érezni a mai filmeket. Sőt, a Kontroll című 
sikerdarabra seregnyien be sem jutottak, a mozi 
előtt ekkora tömeg utoljára talán az egykori 
filmszemléken gyűlt össze. A novemberben 
bemutatott színvonalas közönségfilm országos 
nézettsége már elérte a kétszázezret, itt az 
Urániában több mint két és fél ezren látták, 
ezért kapta meg a pécsi gálán a film gárdájából 
Hutlassa Tamás Az év producere filmgyűrűt. 
Visszatérve az új látásmóddal rendelkező fiatal 
generációra, Bacsó Péter elmondta, hogy 
Fazekas Csabát azért hívta meg, mert a Boldog 
születésnapot! ő is vállalná. Tehetséges érzé
keny film, egyszerre vidám és szomorú, édes és 
keserű, két érzés között balanszíroz, miközben 
egy harmincéves fiatal próbál eleget tenni 
a társadalmi elvárásoknak, közvetve az emberi 
közösség magányáról szól. Montázsrendszere 
korszerűbb, klipszerűbb, mint az ő idejében... 
Kovács András a már több hazai és külföldi 
díjat nyert Fliegauf Benedeket és Rengeteg
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című filmjét mutatta be. Nem véletlenül, hisz 
mint a Nehéz emberek alkotójára, rá is a doku- 
mentarista látásmód a jellemző (nekem még 
Lars Von Trier világa is bevillant). Fazekas 
Csabáéhoz hasonlóan ez is generációs film: 
a huszas éveinek végén, a harmincas elején 
járó korosztály krízishelyzeteire, sorspontjaira, 
az elidegenedésre, magányra rezonál leginkább, 
a végső kérdések foglalkoztatják. Kovács 
András nemzedékét az a művészi magatartás 
jellemezte annak idején, hogy szemben állt 
mindazzal ami elavult, embertelen, irracionális, 
ostoba és hamis. Szerinte jó lenne, ha az új 
generáció ezt az örökséget folytatná, de nyilván 
más módszerekkel, figurákkal, előadásmóddal, 
filmformákkal, ahogy az élet ma megkívánja.
A fent említett korábbról már ismert filmek mel
lett azért jó lett volna legalább egy-két még be 
nem mutatott friss alkotást is műsorra tűzni, de 
ezeket a fővárosi szemlére tartogatták...
A pályakezdő rendezők, operatőrök számára 
még a Dante Café nyitott teret: élénk érdek
lődés mellett kuriózumszámba menő vizs
gafilmek bemutatása, Simó Sándor emlékest, 
mesterek és tanítványok beszélgetései zajlottak, 
körvonalazva, hogy milyen tehetséges az új 
filmes generáció.

Jövö(re?)
Enyedi Ildikó szerint a filmesek egy ilyen lép
tékű és kultúrájú várost ideálisnak tartanak a 
filmfesztiválra, óriási szüksége van a szakmának 
erre, mert ilyen közegben sok minden létre
jöhet, most a pár nap alatt létre is jött. S szem

mel láthatóan igen jól érezte magát a népes 
filmes gárda Pécsett. A kulturális főváros címet 
megcélzó városnak is szüksége lenne a filmes 
szemlére. Összességében az első nap kicsit 
langyosabb fogadtatása után három napon át 
rendes közönségsikerrel zajlottak a programok, 
csak a kinti mínusz tíz fok volt az ellenfél.
Tehát sikeres volt a próba, mind a filmesek, 
mind a város és lakóiban van fogadókészség 
egy leendő filmes fesztiválra, netán a Magyar 
játékfilmszemle újbóli idekerülésére. De ha 
sikerül idehozni, inkább a (mediterrán) őszi 
programsorba kellene helyezni, természetesen 
a szükséges feltételeket megteremtve: a mozik 
jelenlegi állapota, és egyáltalán hiányuk meg
annyi megoldandó kérdés.
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Balogh Róbert

Filmünnep habbal -  részlet
Aczél elvtárs és a sztriptíz

Volt, ... lesz, lehet még? címmel a nyitónapon 
nyílt kiállítás a pécsi filmszemlékről. Fotók, 
plakátok, dokumentumok, újságkivágások, 
idézetek, filmkészítő eszközök és dokumentfilm- 
részletek segítettek felidézni a múltat. Ahogy 
a Filmünnep gálaestje is ezt a célt szolgálta.
Az Enyedi Ildikó dokumentumfilmjére épült szín
házi gálaest sokrétű feladatra vállalkozott, 
egyrészt szórakoztatott, másrészt a múltat 
idézte korabeli filmrészletekkel, és az élőket is 
faggatta, mi is történt Pécsett. Enyedi filmjében 
jancsó Miklós, Bacsó Péter, Makk Károly,
Kosa Ferenc sztorizása mellett megszólalt 
Szederkényi Ervinné is, egy pécsi gimnázium 
legendás tanára. A filmrendezők szeretettel 
vegyes iróniával szóltak a szemléről (jancsó

nem emlékezett semmire, a többiek éjszakai 
mulatozásról, sztriptízbárról a Pannóniában, 
amit Aczél elvtárs is megtekintett, majd másnap 
be is tiltott, de egy mecseki pártüdülőről is 
sztoriztak, ez utóbbiról később megtudhattuk 
Toller Lászlótól, Pécs polgármesterétől, hogy 
jelenleg „nyilvánosházként” üzemel), addig 
Szederkényi Ervinné arra világított rá, hogy 
a Pécsi játékfilmszemle szólt is valamiről. De 
hogy miről, ezt Cserhalmi Györgytől idézem: 
„Idős emberek vannak itt, akik éreznek egyfajta 
szeretetteljes nosztalgiát a Pécsi Játékfilmszemle 
iránt, ami pedig inkább politikai esemény volt, 
de mindig akadt benne valami, ami miatt nem 
lett volna olyan a magyar film, amilyen. Kiala
kultak kis ellenálló gócpontok, nem nagyon 
hetykék, csak kis lángocskák, de valami mégis 
volt, s ezt érezte mindenki. Ma már annyira 
megmosolyogtató, hogy Kosa Feri mennyire 
hősnek gondolta magát, nem is értjük, hogy 
miről szólt az az egyetlen szó, hogy forradalom, 
pedig ezen ment az ocsmánykodás a háttérben. 
Nagy tettnek számított, hogy hátulról elintézték, 
hogy a Tízezer napot hívják ki Cannes-ba, ajjaj! 
(Kosa Ferenc Tízezer nap című vizsgafilmjét 
betiltották a forradalom szó miatt -  az 1956-os 
forradalom akkori szóhasználatban ellenforra
dalom - ,  mivel Kosa nem volt hajlandó kivágni, 
ezért a pályáról is eltanácsolták, de a filmet 
mégis meghívták Cannes-ba, ezért kénytelenek 
voltak itthon is bemutatni... B. R.) A hatalom 
rúgott egy öngólt, és mindegyik funkcionárius 
sunnyogott, mi meg mosolyogtunk, mintha 
marhára értenénk, miről van szó, pedig senki 
nem értett semmit. Mint ahogy most sem.”
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Németh Zsolt

Mi mennyi?
Kultúrstatisztikai 
közlemény, amelyben 
rendre szó esik Pécsről is 
(részlet)

Kultúra. Minőség. Ezek a szavak jól össze
férnek és többféleképpen is reakcióba 
léphetnek egymással; nem hőkölünk visz- 
sza, ha a kultúra minősége kifejezéssel, 
vagy éppen a minőségi kultúra jelzős 
szerkezettel találkozunk és akkor is legfel
jebb néhányan cöcögnek rosszallóan, ha 
a minőség kultúrája formulába botlanak.
A bonyodalmak azonban sokasodnak, ha 
egy harmadik szót is megpróbálunk össze
függésbe hozni az előző kettővel, még
pedig azt, hogy: statisztika. Méricskélhető, 
dekázható és százalékolható-e a minőség? 
Mert ez az első bökkenő. Ha valaki 
konokul ragaszkodik olyan molyrágta 
rögeszmékhez, hogy a kultúra min
denekelőtt minőség, és minél keményebb 
a burka (minél magasabb a minőség), 
annál jobb. így: bármely, tetszőlegesen 
kiválasztott Mozart-töredék több mint a 
női boksz. Megmondhatatlan azonban, 
hogy mennyivel. Nemrégiben előállították 
a legújabb, legnagyobb prímszámot, ami 
számjegyek irdatlan tömege. Na, szerintem 
kb. ennyivel, de erre sem statisztikai, sem 
matematikai bizonyítékom nincs.

Megfogalmazható-e statisztikai ada
tokra támaszkodva egy város kultúrájának 
a minőségéről szóló közvetlen állítás?
Bajos lenne erre egyértelmű igennel felelni. 
Több-kevesebb komplikációval még szám
ba vehetjük mondjuk azt, hány művész él 
egy városban. Az eszközeink azonban 
sajnálatosan érzéketlenek arra, hogy van-e 
köztük egy, egyetlenegy akár, akinek a 
hatása, karizmája összetartja, karakteressé 
teszi a többiek művészetét is, kisugárzásá
val jelöl egy szellemi terrénumot, ahol 
kinek-kinek tudható a helye és helyi 
értéke. Feladni mégsem kell azonnal, mert 
ugyan a társadalom és a kultúra sokkal 
nehezebben adja meg magát azoknak a 
törekvéseknek, amikor néhány mutatóba, 
viszonyszámba gyömöszölve próbálják meg 
átfogóan értelmezni, a lényegét megragad
ni (lám, a gazdaság ebből a szempontból 
is sokkal kezelhetőbb, engedékenyebb, 
mondhatni anyagszerűbb), egészen 
eszköztelenek azért mégsem vagyunk. Egy 
kis biztatást meríthetünk Hamvasból is, aki 
Püthagorasz kapcsán azt írta, hogy a szám 
az anyagi világ bázisa és a szám vezethet 
át az érzékfölötti világba is. Megpróbálom 
hát, jöjjenek a számok, és jöjjenek az 
üveglapok is, hátha többre jutunk a végére 
néhány evidenciánál.
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Patartics Zorán

A példamutató
-  részlet
Az építkezést kísérő szakmai figyelemmel 
óhatatlanul együtt járt az építészeti megoldások 
felett folytatott látens diskurzus. Saját 
környezetemben meglepve figyeltem fel arra, 
hogy a beszélgetésekben a vitatott részletekkel 
kapcsolatban túlsúlyban vannak az elmarasztaló 
érvelések, az egyben negatívan is minősítő 
kérdések. Bár bizonyos kérdések bennem is 
erősen dolgoztak, zavart ez az aránytalanság. 
Érdekesnek, ugyanakkor elgondolkodtatónak és 
némileg méltatlannak tartottam, hogy az 
építészetnek -  a tervezésnek és a megvalósu
lásnak is -  ezen a nyilvánvalóan magas szintjén 
miért az elmarasztalás a domináns tónus, 
miközben az épület erényeiről elemző 
párbeszédbe csak alig keveredtem. ...

A rossz építész sokszor hasonlóan beszél 
a jó építészhez -  ezt valahogy megtanulta -  
még a jóhiszemű és egyébként igényes befek
tető sem képes közöttük különbséget tenni, és 
valljuk be, ennek érdekében többségük nem is 
tesz érdemben semmit. Sőt, az általános 
vélekedés szerint eleve ellenszenvet kelt az az 
építész, aki a feladat felületes megfogalmazását 
mélyebb értelmezésre kívánja cserélni, láttatni 
akarja a bonyodalmakat, ahelyett hogy elrejtené
-  nemritkán magabiztos direkt marketingje 
mögé. A megrendelők többsége nem kíván
a valósággal szembesülni, ellenben mindennél 
fontosabb számára a tervezési díj, és jól olajoz
za az építész iránti bizalmat, ha az nem hívja 
fel figyelmét a beruházás költségeinek alábe- 
csültségére. A népszerű építész jól képes 
táplálni az építtető maga kitalálta illúzióit -  
legyen az formai vágya, vagy alábecsült anyagi 
erejének rejtegetése. És akkor még nem 
beszéltünk arról, hogy a kivitelezők milyen 
eszközrendszert fejlesztettek ki saját egziszten
ciájuk érdekében! A letört árak indukálják 
a leleményességet, a kivitelezők kénytelenek 
a trükkökhöz nyúlni. Az építtető előbb vagy 
utóbb valahol vesztessé lesz. A szisztéma 
ráadásul szinte reflexes, az építtetőt nagyvona
lúságra biztatni is veszélyes, mert az sem óvja 
meg minden átveréstől. A fentieknek mi közük

Porta Barbakán
a Porta Barbakánhoz? Csupán annyi, hogy ez a 
történet mindezen problémáktól mentes. ...

... Míg az esetek többségében az építészek 
megkerülik a kérdéseket, és inkább jól bevált 
eszközöket használnak, addig a Cságoly—Keller 
páros felkutatja a kérdéseket, és keresi rájuk 
a választ. Házuk egyik legjobb döntésének tar
tom, hogy ezt mégsem kiáltványszerűen tették 
itt. ...

Számomra a ház érzelmessége egyébként 
ugyancsak erősíti hitelét. Olvasható a kitűzött 
cél, a meghatározott eszköztár lényege, az

építészeti leleményesség, az újabb és újabb 
lehetőségek, a részletekben való elmerülés, 
és felettük az esetenkénti túlhevítettségben az 
építészeti rendrakás öröme is. Ám a hármas 
anyaghasználatot a szerzők nem csak a felület 
kezelésének, de a környezetbe illesztés -  még 
inkább a környezethez való hozzákapcsolás -

Aknai Tamás

Made in Europe -  részlet

Alain Queen, francia szociológiaprofesszor 2001-ben -  a nyilván jól megalapozott előfeltevések 
birtokában megfogalmazott felkérésre -  készített egy vizsgálatot arról, hogy a francia kultúra és 
művészet milyen fokon vesz részt a nemzetpropagandában és arról, hogy ez a részvétel milyen 
más funkciókkal képes párosulni. A külügyek felől feltett kérdésben magában is ott rejtőzik a felis
merés: a művészet tényeinek és eseményeinek létezik egy nem esztétikai és morális természetű 
dimenziója. Az, hogy szolgálhatja a kulturális kompetencia a többi nemzeti érdek megjelenítését is. 
Mintha bizonyos félelem mutatkozott volna itt meg, félelem attól, hogy ha a művészek nem tartoz
nak éppenséggel a leginkább hatékony, meghatározó, leginkább vitatott alkotók közé, akkor ez 
a tény hátránnyal jár az ország általános megítélésére nézve. Mi magunk sohasem fogalmaztunk 
erősen, amikor a kultúra fogyatékait általános hátrányként kellett volna rögzíteni. Nem voltunk 
erősek abban, hogy a művelődés helyzetét valóban, ténylegesen összekössük a társadalmi élet 
egyéb alrendszereivel. Queen következtetései figyelemre méltóak. Megemlítette például, hogy a 
francia Capital által számba vett legnépszerűbb művészek 34%-a amerikai, 30%-a német, 7,5%-a 
angol és csak 4%-a  francia. Innen aztán több irányban elágazik a tanulmány, számunkra azonban 
itt mégiscsak biztosít néhány továbbgondolásra érdemes mozzanatot.
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eszközeként is alkalmazták. Úgy tartják, hogy a 
várfal menti térbeli és formai sokszínűség, mint 
halmaz, ekként folytatható egy rendezettebb és 
határozott léptékű építés során. Az utalás kissé 
irodalmi, az alkalmazott anyagok szigorúan 
véve ezen a helyen újak, előzmények nélkül. 
Elegyük mégis erős, de nem hivalkodó. 
Változatosságuk nem annyira formai, vagy 
tömeg összefüggésekhez kötött, inkább felületi 
játék, vagy a térbeli szituációból vezethető le.
És ez valóban szép gondolat.

A szakmabeliek igézve figyelik a jól ter
vezett és szépen kivitelezett részleteket, 
a járókelők talán csak természetesnek találják, 
a lakók pedig minden bizonnyal szeretik. 
Érdemes rácsodálkozni az erkélykorlátra, a 
gyönyörű kapukra, az árnyékolókra. Viszonylag 
kevés részlet, mégis rengeteg találékonyság!
A gondolkodó kortárs építészet sajátja, hogy 
az egyszerűnek látszó dolgok láthatatlan béltar
talmukban gyakran nagyon bonyolultak. Ami 
viszont látható: mindenütt igényesség építésztől 
és kivitelezőtől egyaránt.
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Cseri László

Tévedések vígjátéka -  részlet

„...öt ember ír, és szellemi tevékenységet 
folytat”

Szép számmal akadnak külhoni példák arra, 
miként lehet az Európa Kulturális Fővárosa 
pályázatra felkészülni, s tudható, melyek azok 
az uniós elvárások, amelyeknek meg kell felel
nie az aspiránsnak. Pécsett a rohammunka 
akkor indult el, amikor ez év októberében meg
jelent a minisztérium kiírása, pedig az, hogy 
a város részt kíván venni a versenyben, már 
régóta eldöntött tény volt. Nyilvánvaló, hogy 
a felkészülést évekkel ezelőtt el lehetett volna 
kezdeni, és akkor nem uralkodott volna el a 
fejetlenség az önkormányzat berkeiben. írásunk 
a káosz felvillantása mellett arra próbál 
bizonyítékokat bemutatni, hogy a városnak lett 
volna elég ideje az előkészületek megtételére. 
Néhány látványos, ám haszontalan megnyil
vánuláson kívül azonban gyakorlatilag alig 
történt valami az ügyben.

„Magyarországon soha nem volt ilyen 
pályázat. Vannak ennek kiírt útjai, megírt útjai? 
Vannak ennek olyan sztenderdjei, amelyeket 
abszolút lehet követni? Vannak módszerek arra, 
hogy hogyan legyünk európai kulturális főváros? 
Nincsen kérem. Nincsen, ki kell szenvedni ezt 
az utat, ehhez mindenkinek a cselekvő hozzáál
lását várjuk” -  mondta a város polgármestere 
az egyik közgyűlésen az Európa Kulturális 
Fővárosa pályázat egyes mozzanatait kritizáló 
ellenzéki reagálásokat követően.

Toller Lászlónak igaza van, nincsenek 
sémák, amelyek segítenének, nincsenek hazai 
hagyományok, amelyekre építve rutinmunkává 
válhat a pályázatírás, végig kell szenvedni az 
utat. Ám szenvedésről Pécs esetében, már ami 
a politikusokat illeti, szó sincs, de még az 
erőfeszítés látszatáról sem, legfeljebb kapko
dásról, zűrzavarról, tájékozatlanságról, dilettan
tizmusról. A város ugyanis nem fogadta meg 
azoknak az értelmiségieknek a tanácsait, akik 
már számos, az önkormányzat vezetői jelen
létében megtartott fórumon elmondták, hogy 
csak jól előkészített, megszervezett, valamiféle 
stratégiát megfogalmazó munkával lehet ered
ményesen pályázni. Az elhangzott érvek süket 
fülekre találtak, az átadott írásos dokumen
tumok eltűntek a fiókok mélyén. Az alapos 
munka helyett inkább a látványos, értelmetlen, 
haszontalan megoldásokat preferálta a város, 
mint például a sok aláírással mellékelt levél
küldést Medgyessy Péter miniszterelnöknek, 
vagy a fáklyás megmozdulást általános iskolá
sok bevonásával. A lényegi munka tehát 
elmaradt, s most néhány hónap alatt kell egy 
hatalmas dokumentációt a semmiből 
megteremteni. S bár nincs kitaposott út, amin 
gyorsan lehetne haladni, azt azért tudniuk kel
lene egy megyei jogú város irányítóinak, hogy 
minden feladatnak időben meg kell nevezni a 
felelőseit, hogy a munkák elvégzése érdekében 
nem szóbeli megállapodásokat, hanem írásban 
rögzített szerződéseket kötnek európai 
kultúrkörökben, hogy a szellemi munka nem 
feltétlenül társadalmi munka, azért sok helyütt 
fizetnek is a világon, hogy ugyanazokra a 
kérdésekre nem egymással ellentétes válaszo
kat szokás adni attól függően, hogy kedvelt 
vagy kevésbé kedvelt médiumnak nyilatkoznak, 
hogy egy rendkívül bonyolult projekt
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irányítására olyan embert ésszerű kinevezni, aki 
azt érti, átlátja, nemcsak sodortatja magát 
a tőle függetlenül zajló eseményekkel.

Mielőtt belevetnénk magunkat a kialakult 
zűrzavarba, tekintsünk bele néhány dokumen
tumba, amik bizonyíthatják, hogy az Európa 
Kulturális Fővárosa cím elnyerésének lehetősége 
nem ez év októberében jutott a város 
vezetőinek tudomására. Idejük tehát volt, csak 
nem éltek a lehetőséggel.

Pécsi érdekek -  pécsi tervek
(2002. október 16.)

Ezzel a címmel jelent meg Bretter Zoltán, az 
SZDSZ polgármesterjelöltje írása a Dunántúli 
Naplóban az önkormányzati választás kampá
nyával kapcsolatban. „A kultúra Pécs leg
erősebb gazdasági ágazata (és ide számítom a 
tudás-termelést is, amit az oktatás, az egyetem 
képvisel). Számos, a kultúra helyzetét javító 
javaslatot fogalmaztunk meg programunkban, 
s ezekhez kapcsolódóan olyanokat is, melyek 
a város kulturáltsági szintjét európai színvonal
ra emelik. Végső soron mindent alá kell rendel
nünk annak a célnak, hogy Pécs megpályázhas
sa az Európai Kulturális Főváros címet, melyet 
testvérvárosaink, például Graz vagy Lyon is 
elnyertek már” -  érvelt Bretter, aki bár a pol
gármesteri címet nem nyerte el, de ő lett az 
önkormányzat külügyi tanácsnoka, s ebben a 
minőségében feltehetően volt némi beleszólása 
a pályázatírással összefüggő folyamatokba.
A beleszólásnak azonban nem sok jelét 
fedezhetjük fel, mindössze az ez év novemberi 
közgyűlésen jelentette ki, hogy napokkal koráb
ban jelentkezett a kulturális fővárossal össze
függő munkára, s ragaszkodik Horváth Zoltán 
alpolgármester bevonásához is.

A fokozatosság elve
(2002. november 21.)

Kunszt Márta alpolgármester a Dunántúli 
Naplónak adott interjújában elmondta: a város 
szeretné, ha Pécs a vidék kulturális fővárosává 
válhatna, sőt az európai kultúra fővárosává is. 
Természetesen a fokozatosság elvét szem előtt 
kell tartani, hívta fel a figyelmet, az európai 
kultúra fővárosa cím megszerzése csak távlati 
cél lehet, ahhoz az infrastruktúra fejlesztése 
elengedhetetlen feltétel, és olyan rendezvények
re lenne szükség, amelyek ide vonzanák a 
kontinensről az embereket. Véleménye szerint 
a városnak van esélye a cím elnyerésére.

Az Echo vitaestje a Művészetek Házában
(2003. január 31.)

A szervezők ötszáz, névre szóló meghívót 
küldtek ki Pécs város művészeinek, a kulturális 
intézmények vezetőinek, az értelmiségi körök 
meghatározó egyéniségeinek abból az alkalom
ból, hogy lapunk „Pécs: a kultúra fővárosa?” 
címmel vitaestet tartott. A meghívó alján nem 
csupán a kiadó és főszerkesztő, valamint az 
estnek otthont adó intézmény igazgatójának 
neve volt található, hanem a kultúráért felelős 
alpolgármesteré, dr. Kunszt Mártáé is, jelezvén 
a téma és a hozzá kapcsolódó esetlegesen 
bekövetkezendő vita fontosságát. A beszél
getést Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője 
moderálta, aki akkor még nem sejtette, hogy 
később az „ötök”, vagyis a pályázatírók egyike 
lesz. Tekintettel arra, hogy időközben az alpol
gármester asszonynak külföldre kellett utaznia, 
és az est elhalasztására irányuló kérése nem 
került meghallgatásra, a várost Gonda Tibor 
alpolgármester és Meixner András, a kulturális 
bizottság elnöke képviselte. A nagyterem 
nézőterét a rendkívüli érdeklődésre való tekin
tettel pótszékekkel kellett kiegészíteni. Gonda 
Tibor elmondta, hogy a kultúrcentrum- és a 
„főváros”-jelleg formálása, erősítése nemcsak 
választási jelszó, hosszabb távon az önkor
mányzat célja is. Meixnerrel együtt támo
gatandónak és az önkormányzati törekvésekkel 
összhangban lévőnek ítélték meg a lapunk által 
preferált alapcélokat.

Bányászváros kontra kulturális központ
(2003. március 28.)

„Az egykori bányászvárosból kulturális, 
tudományos, turisztikai központ válhat -  
nagyjából így summázható az a 2006-ig szóló 
célprogram, amelyet a közgyűlés legutóbbi 
ülésén tárgyalt meg és fogadott el” -  tudósított 
az eseményről a Dunántúli Napló. „Dr. Toller 
László polgármester hangsúlyozta: bár időnként 
összemosódik a két fogalom, külön kell beszél
ni az európai és a hazai kulturális fővárosi cím
ről. Az előbbire pályázni kíván a város, ennek 
előkészítése 2003-ban kezdődik, és a választási 
ciklus végére feltehetően a szakmai anyag 
beadható állapotban lesz. Lapunk értesülései 
szerint ugyanakkor a nemzetközi címért 
Budapest is indulni kíván, reményei szerint 
kormánytámogatással. Az ügyben jövő héten 
Pécsett ismét fórumot rendeznek a pol
gármester részvételével” -  írta a lap.

A hivatalos bejelentés
(2003. október 1.)

Toller László polgármester megbeszélésre 
invitálta október elsejének délutánjára a 
városháza nagytermébe a kultúra legkülön-



bözőbb területén munkálkodó tudós elméket.
A találkozó tárgyaként az Európa Kulturális 
Fővárosa cím elnyerése érdekében létrehozandó 
programkidolgozó csoport első ülését hirdette 
meg. A polgármester azonban a horvát elnök 
pécsi látogatása miatt nem jelent meg, így a 
vendéglátó Kunszt Márta alpolgármester és 
Meixner András kulturális bizottsági elnök volt.
A város itt jelentette be hivatalosan Kunszt 
Márta által, hogy részt vesz az Európa Kulturális 
Fővárosa pályázaton, s ennek különös aktuali
tást adott az a tény, hogy Stuttgart, a 2010-es 
év jelöltje lemondott erről a lehetőségéről.
Az biztos, hangsúlyozta az alpolgármester, hogy 
Pécs húzóágazata a kultúra lesz, s az ügyben 
egy-másfél hónapon belül írásos anyagot kell 
beterjeszteni, amelyet majd egy szőkébb team 
készít el. A jelenlévők feladata az volna, hogy 
ötleteikkel, javaslataikkal segítsék elő ezt a 
folyamatot. A polgármesternek e tárgyban a 
miniszterelnökhöz korábban írt levele pozitív 
visszhangra talált, így Medgyessy Péter Pécs 
városát támogatja, s ha a kormányzat az ügy 
mellé áll, akkor megnőnek az esélyek, hangsú
lyozta az alpolgármester. Arról nem tett 
említést, hogy a kormányfő ugyanennek az 
évnek februárjában az országgyűlésben határo
zottan kijelentette: „A magyar kultúra fővárosa, 
Budapest legyen Európa kulturális fővárosa”. 
Természetesen ma már Medgyessy e témakör
ben tett kijelentéseinek nincs súlya, de 2003 
októberében ezt még Kunszt Márta sem sejt
hette.

Meixner András ezen a nevezetes napon 
saját írásos anyagát is kiosztotta a jelenlévők
nek „Kulturális Főváros Program (gondolat- 
ébresztő)” címmel, amelyben nyoma sem volt 
a 2003 tavasza óta körvonalazódni látszó, tudó
sokból, művészekből, a kultúrával foglalkozó 
szakemberekből álló csoport javaslatainak.
Ez a csapat -  melynek legmarkánsabb 
kezdeményezői és szószólói Horváth Gyula, Pál 
Zoltán, Patartics Zorán és Pálné Kovács Ilona 
voltak -  az önkormányzat munkáját kívánta 
segíteni az Európa Kulturális Fővárosa program 
előkészítésében, s ebben eleinte partnernek 
mutatkozott a város kulturális vezetése Toller 
László polgármesterrel az élen. Több 
megbeszélés is történt e tárgyban a Művészetek 
Házában és a Dunántúli Tudományos 
Intézetben. Meixner „gondolatébresztője” ennek 
az előzménynek az ismeretében különösen 
meglepő volt. A 24 emeletes magasházat gon
dolta a 2010-es rendezvények központjának:
„A felső szintjén, vagy további szintráépítéssel 
kialakítható lehet a 600-1000 fős hangverseny- 
terem, alatta 2-3 szinten kamaratermek, 
előadótermek, szekciószobák, raktárak, büfé/bár 
(azaz a konferenciaközpont). Az alsóbb szin
teken 250-500 fős szálloda. Egy-két alsóbb 
szinten étterem (éttermek), szórakoztató
központ, fitnesztermek, szauna stb. (a földszin
ten talán egy kisebb uszoda is elférhet). 2-3 
alsó szintet parkolóháznak lehetne kialakítani. 
Mindez megoldható úgy is, hogy az épület 
függőlegesen lenne kettéválasztva, az egyik 
felében a 3-24. szinten szálloda, a másik 
felében a többi funkció lenne elhelyezve. A 25 
szint mindegyike külön jelleget ölthet (akár egy- 
egy EU-s országról lehetne elnevezni, és annak 
megfelelően berendezni) -  a kultúrák 
találkozása gondolat jegyében.”

A nagy ölelés
(2004. október 14.)

Az első, kézzel fogható megmozdulás,
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a pályázat beharangozó rendezvénye, a nagy 
ölelés, felhívással kezdődött: „Megtesszük az 
első lépést! -  Öleljük át városunkat!
Október 14-én 17 órakor Pécs lakói átölelik 
a történelmi Belvárost, benne a világörökség 
részét. Ez az élő lánc szimbolizálja a közös 
vágyat és akaratot, hogy 2010-ben Pécs legyen 
Európa Kulturális Fővárosa. Legyen Ön is jelen 
az első együttes lépésünknél, mellyel városunk 
minden lakója a kezdeményezés mellé áll! 
Ünnepeljen Ön is velünk! Nyújtsa kezét! Hívjuk 
és várjuk a Széchenyi térre jövő csütörtökön 
délután ötkor, ahol Toller László polgármester 
nyitja meg a rendezvényt. A lakosság mellett 
részt vesznek olyan iskolások is, akik az elmúlt 
években a helyi, világörökségi helyszíneket fel
dolgozó, részletesen tanulmányozó diákok 
közül kerülnek ki, és akik ezt a lehetőséget 
jutalomként is kapták. A program keretében 
több ezer diák gyertyákkal és fáklyákkal veszi 
körbe a korabeli városfalat (egyfajta 
ölelésként), ezzel is szimbolizálva városunk 
polgárainak akaratát: Legyen Pécs Európa 
Kulturális Fővárosa 2010-ben! A kör díszei a 
fáklyák és a diákok által hozott gyertyák fényei 
lesznek.”

A körülölelés lehetőségét tehát, mint 
olvashatjuk, egyes diákok jutalomként kapták, 
a többieket pedig, néhány ezret, voltaképpen 
kihajtották, legalábbis erre lehet következtetni 
abból a másfél órás vitából, amely a november 
18-i közgyűlésen a városatyák és -anyák között 
zajlott e témakörben. Az ellenzék arról is 
kérdezett, hogy vajon csak a szervezésben 
résztvevők kaptak másfél milliót a kulturális 
bizottságtól, vagy a kivezényelt pedagógusok is 
részesültek valamennyi túlórapénzben. 
Felvetették, hogy teljesült-e Kunszt Márta, az 
iskolaigazgatóknak szóló levelében leírt kérése, 
miszerint a gyerekek az akció közben legyenek 
kedvesek és barátságosak, illetve érte-e retorzió 
a nem kedves, ám barátságtalan apróságokat. 
Az ellenzék az akcióval kapcsolatban 
emlékeztette a városvezetőket a korábbi 
korszak május elsejéire, amikor is azok a 
„spontán” örömünnepek hasonló technikával, 
„önkéntes” alapon zajlottak.

A pályázat egyik legfőbb kritériuma, hogy 
minél szélesebb körben tudják mozgósítani 
a lakosságot, érvelt Kunszt Márta válaszában, 
s miután ez az Európa Kulturális Fővárosa 
beharangozó rendezvénye volt, hozzátette: „úgy 
gondolom, hogy erre a nemes feladatra bízvást 
felszólíthatjuk Pécs város ifjúságát, hogy velünk 
együtt gondolja végig, milyen jelentős dolog, 
hogy a város lehetőséget kap a kultúrájának és 
a városának a fejlesztéséről. Tehát hogyha 
abban gondolkodunk, hogy közcél-e valamilyen 
dolog, akkor azt gondolom, hogy ez valóban 
közcél, és ilyen értelemben én kérhetem a 
pedagógusokat és a gyerekeket, hogy segít
senek a rendezvény sikerében. Egyébként 
kötelezni meg senkit nem köteleztünk, hanem 
úgy gondoltuk, ha azonosulni tudnak a céllal, 
akkor legyenek szívesek részt venni benne.”

Nyelvészek bizonyára el tudnának cse- 
megézgetni az „ akkor legyenek szívesek részt 
venni benne” pontos értelmezésén és arról, 
miként viszonyul e kedves invitálás az 
önkéntesség fogalmához. A nyelvészeti problé
makörön túl meg kell említenünk, hogy a kul
turális bizottság középiskolások és 
egyetemisták részvételéről döntött, nem pedig 
általános iskolásokéról. Az eredeti koncepció 
szerint ugyanis olyan diákok vettek volna részt 
a fáklyás megmozdulásban, akik már fel tudják 
fogni a pályázat értelmét és jelentőségét, 
akiknek van valamiféle viszonyuk a várossal.

Hogy miért kisiskolások voltak a szereplői a 
beharangozó rendezvénynek, azt csak Kunszt 
Márta tudná megmondani. Feltehetően azért, 
mert ez az a korosztály, amelyik még ellenállás 
nélkül kirendelhető a közterekre. De legyünk 
óvatosak Kunszt Márta bírálatával, mert köny- 
nyen úgy járhatunk, mint azok a képviselők, 
akik kérdezni merészeltek tevékenységével 
kapcsolatban, s Toller polgármesterrel találták 
magukat szemben: „Többről van szó, mint 
arról, hogy most kirendeltek valakit vagy nem, 
ami természetesen nem igaz. Többről van szó 
annál, hogy most épp a sikertörténetet kezel- 
gető, és a közgyűlés által megválasztott alpol
gármester munkáját hogyan ítéljük meg.
Többről van arról szó, hogy földobjuk annak a 
lehetőségét, hogy, hát azért maradjunk abban, 
hogy a pécsi egyetemi kultúrának és az 
egyetemnek egyik kvalifikált és kiváló politoló
gusa, aki tudós elmélettel is műveli a politoló
giát, és a mindennapokban gyakorolja, lábtörlő
je legyen néhány képviselőtársamnak a hozzá
szólásában.”

Arról is szó esett, hogy ki kapta meg a 
másfél millió forintot az Öleljük át városunkat! 
program lebonyolításáért, amely összegről 
egyébként a kulturális bizottság utólag, az 
esemény lezajlása után döntött. Bókay Endre, 
az MSZP frakcióvezetője árulta el a nagy titkot: 
„A közvélemény tájékoztatására el kell mon
danom azt, hogy ezt nem valami külső profi 
cég kapta meg, hanem két önkormányzati 
intézmény. Az egyik a Kulturális Központ, 
a másik pedig az Ifjúsági Ház. Ez a kettő 
intézmény rendezi a városnak ilyen típusú pro
gramjait.” Ennek részben ellentmondani látszik 
a „sikertörténet kezelgetője”, aki a Dunántúli 
Napló ez irányú kérdésére válaszolva korábban 
azt nyilatkozta, hogy a közgyűlés által 
jóváhagyott, egyelőre december 31-ig szóló 
szerződése van az önkormányzatnak a Hétfő 
Rendezvényszervező Kft.-vel arról, hogy a város
ban végezzék a kulturális fővárosi címmel kap
csolatos népszerűsítő tevékenységet. A cég 
eddigi munkájának pedig része az „Öleljük át 
városunkat!” program is, így a Hétfő Kft., ter
mészetesen nem érdemtelenül, 800 ezer forint 
körüli összeget kapott a másfél millióból.

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat 
előkészítésével kapcsolatban a november 18-i 
közgyűlés határozatot hozott, amelyben többek 
között, a pályázat első fordulójának beadási 
határideje előtt mindössze másfél hónappal 
nevezte meg azokat a személyeket, akiket a 
különböző feladatok elvégzésével megbízott.
A pályázat előkészítésének felelős főkoordináto-

Felelősök kijelölése
(2004. november 18.)
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ra Kunszt Márta lett. A felelős főkoordinátori 
cím ugyan jogi szempontból nehezen 
értelmezhető, leginkább arra utal, hogy nincs 
egyszemélyes felelőse a pályázatnak, csupán 
egy koordinátorokat koordináló embere. Mert 
bizony koordinátorokból akad szép számmal: 
Horváth Zoltán alpolgármester például a 
pályázattal kapcsolatos környezetvédelmi, 
„környezeti életminőséggel kapcsolatos 
fejlesztéseket -  különös tekintettel az ÖKO 
Város programra” koordinálja, Bretter Zoltán 
a nemzetközi kapcsolatok beépítését, De Blasio 
Antonio az egészségkultúra programjait,
Meixner András pedig a beruházásokat és a 
csatlakozó önkormányzatokkal kialakítandó 
együttműködéseket „felügyeli”. A koordiná
toroknak ezzel nincs vége, bár nehezen magya
rázható, hogy a következő pont főszereplője a 
mellékletek összeállításán kívül voltaképpen mit 
is koordinál: „A pályázat koordinátora és 
a mellékletek összeállításának felelőse a 
Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály”. 
Vannak megfigyelői posztok is, bár azt nem 
tudni, hogy a megfigyelések miképpen történ
nek, és valójában mire irányulnak: „A pályázat 
készítését kísérje figyelemmel, és a szükséges 
részanyagokat készítse el a Tisztségviselő 
Kabinet, a Közgazdasági Főosztály és a 
Városfejlesztési Főosztály”.

A koordinátorhalmaz megteremtése mellett 
a testület a szervezési munkálatokkal egy kht.-t 
bízott meg: ;,A pályázat szervezési 
munkálataival, a pályázatírók, valamint a 
pályázat kommunikációjában résztvevő cégek 
szerződéseinek előkészítésével kapcsolatos 
feladatok lebonyolítását az .Európa Centrum’ 
Regionális Európai Információs és Oktatási 
Központ Kht. végzi Tarrósy István vezetésével.” 
Mindehhez a közgyűlés még 25 millió forintot is 
biztosított. Felmerül a kérdés, hogy vajon miért 
nem az önkormányzat fizet közvetlenül azokért 
a munkákért, amelyeket megrendelt? Erre az 
önkormányzat lapja, a Pécsi Extra Hírek novem
ber 11-i számában találunk magyarázatot az 
alpolgármester asszonnyal készített interjú 
keretében:

A közbeszerzés ebben az esetben 
időigényessége és a pályázati határidők feszes
sége miatt nem járható út -  mondja dr. Kunszt 
Márta. -  Sajtóhirdetések vásárlására értelmetlen 
pályázatot kiírni, hiszen szabott áruk van.
A kulturális projekttel kapcsolatos szervezési 
munkálatokat és a koordinációt javaslatunk 
szerint az Európa Centrum Kht. végzi, mely a 
város cége, és a Nemzetközi Házban működik. 
Ők helyzetükből adódóan nem kötelesek 
közbeszerzést lefolytatni -  emeli ki az alpol
gármester asszony.” Valóban igaz, hogy másfél 
hónappal a beadási határidő előtt nem egysze
rű közbeszerzési pályázatot kiírni. Abban 
viszont téved, hogy kikerülhető a közbeszerzési 
eljárás egy külső cég közbeiktatásával: ezt az 
üvegzseb törvény nem teszi lehetővé, miután 
közpénzekről van szó.

Munkában az Európa Centrum
(2004. november 30.)

Az Európa Centrum Kht. bekapcsolódása a 
folyamatba a pályázat végső kimenetele szem
pontjából szerencsés mozzanatnak tekinthető.
A kht. már korábban is bizonyította a Takáts 
Józseffel közösen szervezett konferencia kap
csán, hogy az önkormányzattal ellentétben 
alkalmas bonyolult feladatok áttekintésére és 
megoldására. A kht. november 30-án szerződést 
kötött a várossal, amelyben megfogalmazásra 
került, hogy a 25 millió forintért cserében
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milyen munkákat kell elvégeznie, de azokat ter
mészetesen, mondta Tarrósy István, szigorúan 
a jogszabályoknak megfelelően teszik, ha kell, 
akkor közbeszerzési eljárás keretében, amely 
bizonyos esetekben nem kerülhető ki. Azokkal 
a cégekkel, amelyekkel az önkormányzat tár
gyalt, mint például az Alice Csoport, ők, Toller 
polgármesterrel ellentétben valódi szerződést 
kötöttek, miután lebonyolították a nemzeti 
értékhatár (15 millió Ft.) felének megfelelő 
értékről szóló, úgynevezett egyszerű közbeszer
zési eljárást. Tarrósy István azonban november 
végén még nem tudta megmondani, mikor köt 
a pályázatírókkal szerződést, de a tárgyalások 
megindultak, a tudományos intézettel azonban 
a város kötött szerződést, és a város is fizet az 
eddig elvégzett munkáért. A rendelkezésre álló 
idő igen rövid, mondta Tarrósy, ahhoz, hogy 
mindent a törvényesség keretében tudjanak 
lebonyolítani, éjjel-nappal dolgozniuk kell.

A közmeghallgatás
(2004. december 2.)

Közmeghallgatás a városháza dísztermében 
az Európa Kulturális Fővárosa pályázat jelenlegi 
állásáról. Bár a lakosság bevonása a folyamatba 
az eddigi európai hagyományok, a kiírás és a 
pécsi szervezők szerint is rendkívül fontos, erre 
a közmeghallgatásra nagyon kevesen jöttek el.
A negyed hattól este hétig tartó program során 
mind a polgármester, Toller László, mind a 
kultúráért és a pályázatért felelős alpol
gármester, Kunszt Márta felhívta a megjelentek 
figyelmét arra, hogy fejenként mindössze öt 
percbe sűríthetik össze gondolataikat. Ez a 
szigorúság természetesen nem vonatkozott a 
politikusokra és a pályázatírókra, akik közel 
másfél órát használtak fel a rendelkezésre álló 
időből, így a közmeghallgatás időtartama még 
a fél órát sem érte el. A másfél óra persze nem 
telt el haszontalanul, értékes gondolatokkal 
gazdagodhatott a publikum, például a főko
ordinátor, Kunszt Márta jóvoltából: 
„Előtanulmányokat kértünk a pécsi regionális 
kutatóintézettől a tekintetben, hogy melyek a 
város előnyei és hátrányai eme kultúrapályázat
tal kapcsolatban. Több konferenciát is rendez
tünk, ahol ezt megvitattuk, és végül is arra az

elhatározásra jutottunk, hogy egy olyan évet 
tudnánk itt felállítani a kultúra fővárosa tárgy
körében, hogy a múltat és a jövőt összeköt
nénk, a múlt kultúráját, a jelen kultúráját és 
az elérendő célt fogalmaznánk meg a pályázat
ban.” Bár a város nemhogy több, de egyetlen 
konferenciát sem rendezett, és az elérendő cél 
a homályos megfogalmazás miatt nem éppen 
villámcsapásszerűen jelent meg a hallgatóság 
tudatában, a kis létszámú közönség nem 
unatkozott, mert az előadások közben több 
száz színes felvételt láthatott egy kivetítőn.
Ezek zöme a pályázat arculatáért felelős 
Bachman Zoltán építész eddigi és 
elkövetkezendő munkásságát mutatta be 
látványterveken. A képek között nehezen 
értelmezhető módon megjelentek közönséges 
kerti törpékből álló csoportosulások is, azt a 
rémképet villantva fel a nézőkben, hogy a város 
talán ezt a szakállas figurát gondolja a 2010-es 
év jelképének, a szén- és uránbányászattal való 
legendás, megbonthatatlan barátságuk okán.

A legmeglepőbb bejelentést Bachman 
építész tette az est folyamán, aki ismertette 
a kulturális fővárossal kapcsolatos beruházások 
főbb csoportjait. Ezek között első helyen szere
peltek a világörökség létesítményei, a második 
helyen a sokmilliárdos Pécs Expo beruházás 
különböző ütemei: mindkét esetben ő maga 
a tervező. A következő csoportokban a múzeu
mi és egyetemi felújítások, aztán a hangver
senyterem, s végül a Zsolnay-örökség és a 
Balokány megújulása áll; hogy közülük pon
tosan melyeket tervezi még Bachman, az 
a közmeghallgatáson nem derült ki teljes 
egészében. A korábban kulturális fővárosi címet 
elért települések egyébként többnyire 
nemzetközi pályázatot írtak ki beruházásaik 
minél színvonalasabb megvalósulása 
érdekében, „udvari építészt” sehol sem alkal
maztak.

Azt azonban tudni kell, hogy a Bachman- 
féle beruházási tervezetnek alig van valamiféle 
kapcsolódása a pályázat koncepciójához, amely 
arra utal, hogy azt ő, mint az öt pályázatíró 
egyike, egyáltalán nem ismeri, vagy arra, hogy 
ismeri, de nem hajlandó tudomásul venni. 
Miután a közmeghallgatás egyik főszereplője, 
a főkoordinátor Kunszt Márta semmiféle meg
jegyzést nem tett a beruházás főbb csoport
jaival kapcsolatos professzori előadásra, 
feltételezhető, hogy azonosult azzal. Ez pedig 
nehezen feloldható ellentmondásra utal: csak 
abban az esetben fogadhatta el Bachman beje
lentéseit, ha nem értette a pályázati koncepció 
lényegét, vagy valamikor még értette, de már 
nem emlékezett rá, illetve az is elképzelhető, 
hogy azt nem értette, mit is vázolt fel valójában 
Bachman. Kunszt Márta ugyanis az idő múlásá
val, úgy tűnik, nem lett sokkal pallérozottabb 
és tájékozottabb, mint amilyen volt a procedúra 
elején, vagy az október 18-i közgyűlés során, 
amikor még nem tudta pontosan, „milyen kon
cepcionális irányba megyünk”. A közmeghall
gatáson ennek ellenére azért felvillantott némi 
reménysugarat: „Ebből, amit én elmondtam, lát
szik, hogy rendkívül szerteágazó a munka, és 
nyilván nem minden eleme kristályosodott ki 
ma még száz százalékig, vannak kisebb na
gyobb döccenők benne, de egyre inkább 
összeáll a kép, nyilván azoknak a fejében, akik 
elsősorban dolgoznak vele, de remélem, hogy 
elérünk december közepéig egy olyan pontra, 
hogy a város érdeklődői számára is teljesen 
világos lesz, mit szeretnénk megvalósítani”.

Na, ez az a pont, amire valóban régóta várunk.
Echo 2004/5-6.



Koszits Attila

Vajúdó fesztiválhegyek -  részlet

Nemcsak forró és esős, hanem végre folyama
tos programkínálatban bővelkedő nyarat is 
elkönyvelhetünk, ehhez hasonlóval az utóbbi jó 
néhány évben nem lehetett találkozni. Még 
szinte véget sem ért a IV. Pécsi Országos 
Színházi Találkozó (június 3-13.), máris 
kezdődött a Művészeti és Gasztronómiai 
Fesztivál (június 12-28.), a XIV. Zenei Fesztivál 
(június 14—július 3.), a XV. Pécsi Folknapok 
Nemzetközi Népzenei Fesztivál (június 25-27.), 
a IV. Rockmaraton (július 6-10.), az ICWIP -  8. 
Nemzetközi Kultúrhét (július 23-31), s min
dezekkel párhuzamosan a Pécsi Szabadtéri 
Játékok (június 5—július 28.), majd a III. CIOFF 
World Folkloriada (augusztus 12-16.), a 
Mediterrán Hangulatok Fesztiválja (augusztus 
20-22.), és a most véget ért Pécsi Napok 
(szeptember 16-26.). Mindezek mellett a város 
volt az egyik helyszíne -  a kevés nyilvánossá
got kapott -  Gyermek, Ifjúsági Kulturális és 
Művészeti Világfesztiválnak is augusztusban.

Ha csak az iménti felsorolást és a feszti
válok többszáz produkcióját nézzük, akár 
elégedetten bólinthatnánk is, de ha koncep
ciójában, tartalmában, programkínálatában, 
megvalósulásában, a műfaji skálában, 
minőségében, színvonalában értékeljük, akkor 
már nem ilyen impozáns a kép.

A fenti impozáns és a város jelenlegi kul
turális állapotában előremutató fesztiválsor 
azért jó néhány gondolatot, kérdést is felvet -  
bár ezek megválaszolására jelen írás mélységé
ben nem vállalkozhat. Hogy készült/készül-e 
valamilyen kulturális stratégia, kultúrafejlesztési 
tervezet. Fotyik-e valamilyen kultúrdinamikai 
felmérés a kultúrafogyasztási szokásokról, a 
közönségről, a fesztiválok eseményeinek fogad
tatásáról, az igényekről, az alkotóművészetek 
közönségéről. A kultúraváltás, az akkulturáció 
hogyan is zajlik napjainkban, mind érdekes 
vizsgálandó területek. Hisz a társadalmi csopor
tok között számottevőbbek a szakadékok a kul
turális fogyasztásban, mint más területeken. Bár 
a kulturális esélyegyenlőség megteremtése 
érdekében a fesztiválok ingyenes programjai 
sokat jelentenek. Tehát nem mindegy, hogy 
kiket, milyen (kultúra)fogyasztói rétegeket 
céloznak meg a rendezvények. Hisz a kulturális 
reprezentáció egybeesik a jelenleg épp vissza
eső turizmussal. A kultúra gazdaságélénkítő 
szerepének fokozása pedig állandóan visszatérő 
téma Pécs viszonylatában. Nem mindegy, hogy 
milyen városmarketinggel jelenünk meg a világ 
előtt. Nemzetközileg is számottevő attraktív 
ötletek, reprezentatív fellépők mindenképpen 
szükségesek. Nyilván más-más (turista és helyi) 
réteget kell megcélozni egy folklór és 
gasztronómiai rendezvénnyel, mint egy kortárs 
operával, táncelőadással, netán egy jazzvilág- 
sztár fellépésével. Lefordíthatnánk ezt a minősé
gi turizmus-tömegturizmus viszonyra is. Az sem 
mindegy, hogy a világörökségi helyszínekre 
látogatóknak mit nyújtunk, milyen egyéb vonzó 
programokat kínálunk: „Kenyeret és cirkuszi 
játékokat" ,azaz mindent a könnyed szórakoz
tatásnak alárendelve, avagy a minőségi kultúrát 
reprezentálókat. S nemcsak az Európai 
Kultúrfőváros cím esetleges elnyeréséhez, 
a majdani 2010-es egész év (!) programsorához, 
hanem a nemzetközi és hazai turizmus 
beindításához egy állandó kulturális arculat,

markáns fesztiválkínálat, s főképp a világörök
ség értékeihez méltó programsor szükséges.
Bár a római kort idézi meg a Panem et 
circenses szállóige, de ez önmagában kevés egy 
nemzetközi reflektorfénybe kerül(het)ő kultúr- 
fővárosnak. 2006. október végéig elkészül 
a történelmi belváros minőségét átalakító, 
a Széchenyi tértől a Barbakánig kialakítandó 
sétány, világörökségünk emlékeit reflektor- 
fénybe állítva. Ez nyilván megköveteli majd a 
fesztiválok koncepciójának, helyszíneinek átgon
dolását, a környezethez illő állandó és alkalmi 
árusítóhelyek zsűrizés utáni felállíthatóságát is.

Az idei fesztiválsorozat világsztárok nélkül 
lezajlott, de ha azt nézzük, hogy Pécsnél jelen
téktelenebb városok is megszereztek ilyeneket, 
nem lehetünk elégedettek. A Veszprémi Ünnepi 
Játékokon augusztus elején Jósé Cura és Kocsis 
Zoltán, A1 Di Meola, Snétberger Ferenc, a Roby 
Lakatos Bánd és az 5 Lakatos lépett fel. Gyulán 
is szerepelt közös koncerten Jósé Cura -  Kocsis 
Zoltán és a Nemzeti Filharmonikusok. 
Nyíregyházán, a Vidor fesztiválon az a francia 
René Aubry lépett fel zenekarával, aki az elmúlt 
két évtizedben alkotott balett- és filmzenéivel, 
lemezeivel tett szert világhírre. Paksnak van egy 
Nemzetközi Gastroblues Fesztiválja, az idei már 
a 12. volt a sorban. Kiváló angol, holland, finn, 
ausztrál és hazai fellépőkkel. A Szegedi 
Szabadtéri Játékokon a Bolzanói Állami Színház 
a Crystal Dance Academy közreműködésével 
tartott bemutatót, felléptek a Berlini 
Szimfonikusok, a Nabucco olasz szólistákkal 
ment, volt még Római operagála, Londonból 
az ABBA-show, stb. A 33. Debreceni 
Jazznapokon a műfaj kialakulásában jelentős 
szerepet játszó amerikai városok közül idén 
a jazz bölcsőiéként emlegetett New Orleans 
zenéje állt a középpontban, a legnevesebb ten
gerentúli előadókat felvonultatva az ingyenes 
fesztiválon.

A fővárosi kínálatot nem érdemes sorolni, 
más szint, hisz majdnem naponta lépnek fel 
világsztárok, említhetném Sting és Suzanne 
Vega in gyen koncertjét, de pl. a Sziget 
Fesztiválra naponta 8-10 külhoni húzónevet 
szerződtettek. Ennek naprakész világzenei fel
hozatala bármelyik nyugat-európai vagy tenge
rentúli hasonló rendezvénnyel állja a versenyt. 
Nyugat-Európából is több tízezren kifejezetten 
emiatt jöttek ide, egyébként a Sziget Fesztiválra 
a látogatók 60 százaléka külföldről érkezett.

Visszatérve a pécsi pozitív példákra, a 
Pannon Filharmonikusok bevett szokása, hogy 
neves vendégekkel lépnek fel. A pécsi Fúzió 
Jazz Group szeptember 19-i koncertje is ilyen 
példa, hisz két nemzetközileg jegyzett fővárosi 
zenészóriást, Horváth Kornél ütőhangszerest 
és Lantos Zoltán hegedűst sikerült meghívniuk, 
s bejött az elképzelés, hatalmas tömeg előtt 
játszottak a Barbakán Várárokban... Apropó 
Barbakán. A városban megszűntek az egykor 
oly sikeres (akár többnapos) pécsi jazztalál- 
kozók, hisz a szépemlékű POTE Jazzfesztiválok 
hozzáértés és kontroll nélkül szervezett mai 
utódrendezvényei mindennek nevezhetők, csak 
jazzfesztiválnak nem. Tehát nincs a városnak 
Jazzfesztiválja, Világzenei Fesztiválja (pedig Pécs 
igazi multikulturális hely), Kortárs/Moderntánc 
Fesztiválja, Kortárs Képzőművészeti Fesztiválja 
(a Médiagyár biennálévá fejlődése kézenfekvő 
lenne), stb. Mi lenne, ha elindítanának a 
szervezők egy Barbakán Jazz és Világzenei 
Fesztivált? Megfelelő rákészüléssel, néhány 
sztárfellépővel külföldi érdeklődést is ki lehetne 
váltani. Az Egyetemhez kötődő művészekre, 
gondolkodókra építve is rengeteg ötlet vár 
megvalósításra, de az undeground/alternatív 
művészetekre fókuszálva is.

Ami még állandó probléma a városban, 
és az erők, anyagi eszközök gazdaságos fel- 
használását is gátolja -  nem beszélve arról, 
hogy a fellépők, alkotók így jóval szűkebb kör 
előtt mutatkozhatnak be - ,  az a hiányos 
koordináció. Nincsenek összehangolva a külön
böző helyszíneken zajló események, gyakoriak 
az átfedések, az egy időben rendezett több 
azonos műfajú program. Pl. egyszerre három 
helyen is koncert, kiállítás-megnyitó, stb. 
Mindezeket érdemes átgondolni, hogy a vajúdó 
fesztiválhegyek ne egereket...

Echo 2004/4.
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Patartics Zorán

Javaslatok a pécsi pályázathoz
I. Építészet -  részlet
2003 év telén Építészeti Munkabizottság 
alakult, és márciusban e minőségben elkészítet
tünk és átadtunk a városnak egy szakmai 
munkatervet meg egy levelet, melyekben 
javaslatot tettünk a szakmai munka tevékenysé
gi körére, a bevonni szükséges szakterületekre, 
az előkészítési munka megvalósításához az 
apparátus szakmai összetételére, az Építészeti 
Munkabizottság saját munkamódszerére, és 
annak beillesztésére a teljes spektrumot átfogó 
szervezett tevékenységbe.

A program előkészítése és megvalósítása során 
négy alapvető munkaterületet határoztunk meg, 
és azokat taglaltuk:
I. A város építészeti-környezeti minőségének 

felhozatala
II. A meglévő kulturális épületinfrastruktúrának 

a követelményeknek megfelelő szintre 
hozása

III. A létesítendő építési beruházások 
előkészítésének szakmai koordinációja és 
felügyelete

IV. Az építészeti kultúra társadalmi bázisának 
kiszélesítése

A fentiek közül az Echóban vázlatosan 
foglalkoztunk néhány témával, így tárgyaltuk a 
kulturális intézményi infrastruktúra állapotát, és 
a kallódó épületek egy részét, elmondtuk grazi 
tapasztalatainkat, és hangsúlyoztuk a szervezett 
felkészülés, valamint a munka számon kérhető 
struktúrában való végzésének jelentőségét, 
továbbá foglalkoztunk a közterekkel, szabadtéri 
rendezvény helyszínekkel, a parkokkal, zöld
felületekkel.
Bár alapvetően és generálisan is a tervezett 
felkészülés elkötelezettje vagyok, itt most kife
jezetten építészként arra kívánom felhívni a 
figyelmet, hogy az építészet erre különösen 
érzékeny, mert

— az épületek élettartama lényegesen hosz- 
szabb a programhoz köthető időszaknál,

— megépítésükkel ugyancsak hosszú távú 
fenntartási költségeket is vállalunk,

— és alapvetően pénzigényes műfaj, ennél 
fogva a meggondolatlanság ezen a területen 
a legkevésbé sem engedhető meg,

— ezért pedig elengedhetetlen, hogy az épület 
tartalmát képező kulturális-szakmai program 
is megalapozott legyen, mert az épület csak 
a vele szemben megfogalmazott 
követelmények alapos ismeretében lehet 
megfelelő, és ekképp lehet hatékony és 
takarékos.

Fentiekből világos, hogy Kultúrpalotát említeni 
vezérberuházásként csak akkor lehet szaksze
rűen és nyugodt lelkiismerettel, ha annak 
igénye bizonyított. Már pedig pillanatnyilag 
ennek igazát én nem látom igazolva. Jelenleg 
olyan alapvető kérdések sem tisztázottak, hogy

— milyen jellegű és főleg milyen volumenű 
rendezvényeknek kell egy új épületnek 
megfelelnie,

— abban miként kell a méretét meghatározni 
rendezvények egyidejűségével számolva -  
feltéve, hogy ilyennel számolni kell,

— egyáltalán a várostest mely részében volna 
városi fejlesztési szempontból kívánatos,

— a kívánatos helyszínen mekkora léptékű 
építési telek lelhető fel, és állhat ren
delkezésre e célra,

— a városban halott testként meglévő 
kihasználatlan épületek mire lehetnének 
alkalmasak, és ennek ismeretében van-e 
szükség egyáltalán zöldmezős beruházásra?

Meggyőződésem, hogy a megfelelően megala
pozott stratégiára felépített, a részleteiben is jól 
meghatározott cselekvési terv további halo
gatása megengedhetetlen, ezeket a munkákat 
a pályázattól függetlenül el kell, illetve már bő 
másfél esztendővel ezelőtt el kellett volna 
készíteni. Halogatása, az ötletelésekre való 
várakozás károkat okoz, és már okozott eddig 
is. Ilyen azoknak a lehetőségeknek az elmu
lasztása, amik folyamatban lévő beruházások
ban kínálkoztak, de nem valósulhattak meg 
megfelelő koordináció és érdekérvényesítés 
hiányában. Számos beruházás indult meg a 
civil kezdeményezés óta, melyek a nyilatkoza
tok ellenére nem illeszkednek a célkitűzéshez, 
noha megfelelő előkészítettség és átgondoltság 
esetén illeszkedhettek volna. Az érthetőség 
kedvéért néhány példa: Szabadtéri Színpad, 
a Kossuth térre és a Búza térre lebonyolított 
ötletpályázatok, Búza tér értékesített északi 
része, Apolló mozi, Expo Központ, Park mozi 
és vele a Koller utcai új beépítés, Tüzér utcai 
atlétika pálya egy benzinkútért, ugyanitt újabb 
előkészületek, és a legfontosabb, az Árkád 
beruházás, amely a belvárossal közvetlenül 
érintkező, korábban az e célra már megjelölt 
fejlesztési területet vette el.

Általános vélemény, hogy a város szakmai élete 
erősen belterjes, úgy az alkotás, mind a 
zsűrizés tekintetében. Véleményem szerint 
országosan, esetleg nemzetközileg is jelentős, 
Pécsen kívüli építészek többségét kell biztosí
tani a tervpályázatok zsűrijeiben, és ugyancsak 
lehetővé és vonzóvá kell tenni jelentős 
építészek számára a tervpályázatokon való 
részvételt, valamint általában minden 
beruházásra gondosan előkészített tervpályáza
tokat kell és illik is kiírni. Ehhez két ponton is 
szakítani kell a jelenlegi gyakorlattal: a város 
néhány bejáratott (bevezetett) személy tanácsa
it követi, minek folytán az általuk javasolt 
neves építészek sem jelenthetnek garanciát 
a valóban fontos minőségi kérdésekben, és a 
másik, hogy az előkészítetlenséget nem kell 
akként feltüntetni, mintha ezzel az építészet 
nagyobb szabadságának kívánnának teret adni. 
Mellette megfontolandó a zsűrik nemzetközivé 
tétele, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy a 
túlzottan heterogén, és főleg nemzetközi zsűri 
előnyben részesíti a látványcentrikus megoldá
sokat. Pécsett pedig látványosságból most van 
éppen elég, helyénvaló megoldásokból viszont 
hiány mutatkozik.
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A hajbókoló

Ha a messzi távolból hozzánk igyekvő hősünk, 
akit nevezzünk az egyszerűség kedvéért utazó
nak, városunkba érkezik, hogy megtekintse 
a legújabb nevezetességet, a főtéren álló, 
liftező, Szent Bertalan szobrával ékesített 
zenélő haranglábat, minden bizonnyal déli 
irányból közelíti meg a helyszínt. A Széchenyi 
tér aljáról semmit sem lát érdeklődése tárgyá
ból, az ugyanis az egykori dzsámi, az 
időközben belvárosi templommá nemesedett 
épületegyüttes jótékony takarásában pihen.
Bár utazónk nem szakértője sem az építészeti 
tereknek, sem a templomépítészetnek, sem 
azon belül a liftező haranglábak nagy család
jának, még a szobrászatnak sem, ám a 
vizuális kultúrához valamilyen megmagyaráz
hatatlan vonzalmat érez. Érzékenységének 
köszönhetően azonnal észleli, hogy kifejezet
ten előnyös a torony inkognitója, mert a tér 
amúgy is erősen jobbra billen, köszönhetően 
Hunyadi Jánosnak, aki talányos módon éppen 
itt kapott helyet rettenthetetlen lovával együtt, 
pedig, gondolja, lovagolhatna másutt is ebben 
a terekben gazdag városban.

Azzal tisztában van utazó, hogy a terek 
egyike-másika nem kizárólag a megállás, a 
gyülekezés, a kapcsolatteremtés, a menedék 
helye, ennél több lehet, akár műalkotás is; 
a Széchenyi tér talán ebbe a kategóriába tar
tozik, ha nem is a velencei Szent Márk vagy 
a párizsi Vendome tér színvonalán. S miután 
a terek a város élő szerkezetének részei, 
ellentétben egyéb műalkotásokkal, sohasem 
befejezettek: épületek, szobrok, szökőkutak, 
portálok tűnhetnek el, alakulhatnak át, vagy új 
alkotások emelkedhetnek bennük, rajtuk; jó 
példa erre a közeli Jókai téri patak jobb és 
balpartja. Utazó tehát fürkésző tekintettel 
közelít a dzsámi felé, de semmi gyanúsat nem 
észlel, sejti, hogy valahol mögötte lehet, de 
nem lóg ki sem oldalt, sem fölül, sem alul.
A templomba belépve csinos kis leporellóból 
értesül a harangláb hollétéről és részleteiről, 
amelybe érdemes belefeledkezni egy kicsit, 
nézegetve a képeket, olvasgatva a szöveget, 
hogy a kellő ismerethalmazt kinyerve, jól 
felkészülten szembesülhessen magával a 
művel. „Szent Bertalan Harangtorony-Pécs” -  
olvassa a kiadvány tetején, „Mayer Mihály 
pécsi püspök és Kele Pál apátplébános ide
jén” -  találja alul, kisebb betűkkel. Ha lapoz 
egyet, márpedig lapoz, kiderül, miért is volt 
égető szükség a műtárgyra. „A pécsi 
Széchenyi téri Belvárosi Katolikus Plébánia 
Templom egyházközsége harangszóra vá
gyott.” Világos megfogalmazás. A vágynak 
igen nehéz ellenállni, eluralkodik az ember 
lelkén, egyre csak gyötri, előbb-utóbb 
elemészti. A Széchenyi téren pedig hangsú
lyosan jelentkezik a harangszó hiánya, emlé
kezik utazó, aki járt már itt korábban, hiszen 
a legközelebbi harang távolsága légvonalban 
innen a száz métert is meghaladja.

Tisztában van természetesen azzal, hogy 
nem önmagában a harangszó az, amihez az 
egyházközösség ragaszkodhatott, hanem a 
torony, amely a prospektus szerint „szimbo
likus erejű, kifejezi a település, város össze
fogását, védelmez, őrködik, riaszt, ünnepel, 
gyászol, útbaigazít, találkahely, időtlenséget
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alig várja, hogy mielőbb szembesülhessen 
az időtlenséget sugárzó szimbolikus jelképpel, 
mert, ha néhány perc erejéig is, de büszkeségre 
sarkalltnak szeretné érezni magát.

Miközben elindul a „börtönből szabadult új 
reménye”, a „csodát tevő hatalom” felé, önkén
telenül is tovább ugrik szeme a szövegen. 
„Számunkra a toronyállítás sorsszerű is lett. 
Párhuzamosan megszületett több évtizedes 
munkánk eredménye: egyeteme lett a pécsi 
építészképzésnek. A toronyállítás volt az új 
képzés első próbája. Professzorok, 
tanársegédek, doktoranduszok összehajtó feje, 
csillogó szeme, a közös alkotás sodra pattintot
ta ki a mozgó, változó, toronnyá magasodó 
alkotás gondolati szikráját, hogy lángra lob- 
bantsa a pécsi hívők, a megrendelők szívét.” 
Utazó fülében -  aki megélt néhány kurzust 
élete során - ,  ismerősen csengenek ezek a 
szavak, még jól emlékszik a „munkás, paraszt, 
értelmiség munkaverseny lázában ég” típusú 
irritációkra. Ezeken régóta átlát, nem hisz a 
sztahanovista típusú brigádmozgalmakban, 
a lángra lobbantott megrendelői szívekben.

Összehajtja a leporellót, de a zárószakasz 
költői hömpölygésén mégiscsak megakad 
a tekintete, s átfutja az utolsó gondolatokat: 
„Köszönjük a hitet, bizalmat munkánk iránt 
mindenkinek: a tíz forintot adónak, a 
püspöknek, a bányásznak, a tőkésnek, a pol
gármesternek, a mestereknek, a kérges kezű 
hegesztőnek, a növényt ültetőnek, kőművesnek, 
a kisírt szemű özvegynek, izmos sportolónak, 
araszépségű lánynak, templomba járó öreg 
nénikének, okos mérnöknek, éles ásójú cigány 
kubikosnak, horvát lakatosnak, aki őzve beszél 
magyarul, vezérigazgatónak, forró bronzot 
öntőnek, elektronika titkos tudójának, 
tűzpirosát festőnek, régésznek, múltat őrzőnek, 
jövőt álmodónak, hívőknek... a békét hozók
nak... az egyszívű pécsieknek... a Pécset 
imádóknak... a hazának... ANYÁNKNAK.”

Lelkét váratlanul, mélyen megérintik ezek a 
sorok. Kibotorkál a templomból, hogy most már 
végre egy az egyben szembesüljön a csodával. 
Irigykedve pislant a szembejövő egyszívű 
pécsiekre, s hirtelen meglátja a tornyot.

— ANYÁNK! -  szakad ki belőle önkéntelenül 
egy röpke kiáltás.

A leporellón lévő rajz alapján finomabbnak, 
alig észrevehetőnek képzelte, ráadásul még 
otthon, az egyik internetes oldalon véletlenül 
rábukkant a pályázatnyertes tervező rajzaira, és 
az egyik alatt az építész saját kezének írására, 
amely szerint „A lényeg a légiességben rejlik.
Az egész .harangtorony’ koncepció az, hogy 
nincs harangtorony.” Akkor ezt ő azonnal 
megértette. Az okos lány is vitt Mátyás király
nak ajándékot meg nem is, itt ugyanarról van 
szó, s a tér alján még remélte, hogy odahaza 
majd a gyönyörűséges semmiről beszél az 
asszonynak, aki ugyancsak nincs már. De ami 
itt áll előtte, arról a legnagyobb jóindulattal 
sem állíthatná, hogy nincs, léte erőteljes és 
mellbevágó. Bumfordi, szürke alapozóval lekent, 
nagyipari gyártócsarnokból, hőerőműből kiszu- 
perált szerkezetre emlékeztető, ideiglenesen 
felállított tákolmány, amely remélhetőleg csak a 
végleges mű elkészültéig tölti be harangtorony 
funkcióját, reménykedik. A koncepció, amely 
elegendő volt ahhoz, hogy nyertes lehessen egy 
építészeti pályázaton, hamisnak bizonyult, mor
fondírozik magában utazó, bár erre már annak 
idején maga a zsűri is rájöhetett volna, hiszen 
az ígérvény kivitelezhetetlensége egyértelmű.

Észreveszi a tövében álló Szent Bertalant, 
amely kisplasztikának talán nagyszabású, 
köztéri szobornak azonban jelentéktelen,

méretét és művészi súlyát tekintve leginkább 
egy kerti törpe feladatkörét látszik betölteni 
ezen a tenyérnyi ültetvényen. Bertalanról azt 
hallotta, hogy Itáliában, majd Örményországban 
hirdette az evangéliumot, ott lett Krisztus vér
tanúja úgy, hogy keresztre feszítették, meg
nyúzták, s utána lefejezték. A Sixtusi kápol
nában, ahol utazó korábban járt egy téesz- 
küldöttséggel, Michelangelo úgy ábrázolja 
Az utolsó ítélet című képén, hogy egyik 
kezében kést, a másikban tulajdon bőrét tartja. 
A pécsi Bertalan talányosabb, nem egyértelmű, 
mi is történik vele. Leginkább kiöregedett 
artistának mutatkozik, gondolja utazó, aki 
fellépés közben erősen kiizzadt, ezért levetné 
ruháit, ebben azonban jelentősen akadályozza 
a kereszt, amit a fő attrakció, vagyis egy kígyón 
való egyensúlyozás közben valaki nem kevés 
rosszindulattal nekitámasztott a hátának. Ettől 
a kényelmetlenségtől próbál valamiképpen 
megszabadulni, és igyekszik minden áron fenn
maradni a sikamlós Boa constrictor hátán, 
nehogy szégyenszemre lezuhanjon a virágágyá
sok közé.

A cirkuszi mutatvány élvezetére azonban 
nincs idő, mert a gigantikus legó felkúszik 
a magasba, s elkezd harangozni, de miután a 
harangok súlyosak, az egész szerkezet jobbra- 
balra imbolyog. Igaz, nagyobb változatosságot 
mutat így, mint a pisai ferde torony, amelyet 
utazó élőben látott, mert az meglehetős egy
hangúsággal, mindig ugyanabba az irányba dől, 
alig érthető, miképp lehetett ezzel a gyenge 
teljesítményével világhírű. Az élménytorony 
viszont ebben az erektált, dülöngélős formáció
jában nehezen áttekinthető, állapítja meg utazó, 
aki tudja, hogy az ember körülbelül 60 fokos 
szögben érzékeli a világot vízszintes, s 
mindössze 27 fokban függőleges irányban, ami 
annak a következménye, hogy a két szem, 
különösen Baranyában, nem egymás fölött, 
hanem egymás mellett helyezkedik el. A megfi
gyelő ezért ösztönösen addig a távolságig megy 
hátra, amíg az lehetővé nem teszi számára a 
megfigyelt objektum e látószög alatti 
áttekinthetőségét.

Az összetorlódó nézők is lépnének hátrafelé 
utazóval együtt, de mozgásuknak mögöttük az 
úttest szab határt, nagytestű buszok húznak el, 
veszélyeztetve testi épségüket. Látott ő már 
hasonló mutatványokat, zenélőóra-tornyokat, 
járt élményfürdőben, látványpékségben, 
Disneylandben, amelynek világa, ha nagyobb 
léptékben is, de talán a legközelebb áll a 
liftező haranglábhoz, s mindenütt akad valami
lyen teresedés, ahol az emberek biztonságosan 
megállhatnak, fényképezhetnek, megbeszélhetik 
a látottakat, s aztán nyugodt körülmények 
között megvásárolhatják a produkció kicsinyített 
műanyag, porcelán vagy ehető marcipán vál
tozatát. Itt se tér, se marcipán. Ráadásul a 
kilengés nagyfokú bizonytalanságot kelt 
utazóban, a nézők egyike-másika is rémülten 
kapaszkodik párjába. Ha könnyű ám tartós 
műanyag látványharangokra cserélnék a 
bronzharangokat, gondolja, megszűnne a 
hajbókolás a püspökség és a polgármesteri 
hivatal irányába, a hangot pedig felvételről, 
rejtett hangszórókkal lehetne biztosítani; az 
iszlám országokban is hangosbeszélők 
helyettesítik a minareteken a müezzineket.

Ebben az esetben voltaképpen a 
haranglábra nem lenne szükség, szűri le 
a tanulságot, s ha ezek után a torony teljes 
egészében belecsúszna föld alatti tokjába, 
akkor néhány gyeptéglával vissza lehetne állí
tani a korábbi, jóval megnyugtatóbb állapotot.
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sugároz, győzelmet hirdet, büszkeségre sarkall, 
megbámultatja magát, csodát tevő hatalom, 
látványosság, mementó, a hely szimbolikus 
jelképe, mindenkié: ottlakóé, látogatóé, 
koldusé, invadilusé (sic!), hadvezéré, szent 
életűé, börtönből szabadult új reménye, az 
anyáké, hívőké, nem hívőké, most születőé, 
jelt adóé, tüzet oltóé, a messzelátó emberé: 
a miénk.” Utazó pedig, különösen mert hívőnek 
és nem hívőnek, továbbá jelt adónak és 
messzelátónak érzi magát egyszemélyben, már

2009/4 echo 37



f e v ___

Cseri László

Civil a pályán
EKF: a szervezeti struktúra változása -  részlet

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat első 
szakasza Pécsett nem kis nehézségek árán 
zajlott le, egy tartalmában figyelemre méltó, 
küllemében viszont sok kívánni valót maga 
után hagyó kétkötetes munkát eredményezve.
A folyamatokért felelős önkormányzat, tanulva 
a hibákból, bölcs belátással új szervezeti formát 
hozott létre a második forduló előtt.
A szervezet szellemi vezéralakja Takáts József 
egyetemi oktató, aki ebbe a rendszerbe kívül
álló civilként pottyant bele ugyan, de kikerül- 
hetetlennek bizonyult. Vele beszélgettünk a 
pécsi EKF-pályázat múltjáról, jelenéről és közeli 
jövőjéről.

— Hogyan történhetett meg az a ritka, 
mesébe illő jelenség, hogy egy „alulról jövő’’ civil 
kezdeményezés következtében te lettél a hivata
los pályázatírója az önkormányzatnak, majd főál
lású kabinetvezetője?

— ügy, hogy rendeztem egy konferenciát 
tavaly októberben, amely, úgy látszik, elég 
meggyőző volt ahhoz, hogy a városvezetés 
támaszkodjon az eredményeire a továbbiakban. 
A téma azok után a beszélgetések után kezdett 
el érdekelni, amelyek még 2003-ban zajlottak 
az MTA Regionális Kutatások Központjának 
épületében a városi kulturális elit több tagjának 
részvételével. 2004 áprilisában írtam egy 
nagyobb cikket az Élet és Irodalomba „Európa 
magyar kulturális fővárosa Budapest vagy 
Pécs?” címmel, s ennek helyi visszhangjaként 
valami olyasmit nyilatkoztam a Dunántúli Napló 
egyik újságírójának, hogy ugyan valóban nem 
tűnik megfelelőnek a pécsi felkészülés, ám
a városvezetés sincs könnyű helyzetben, mert 
miközben a terv, hogy Pécs pályázza meg ezt 
a címet, másfél évvel azelőtt merült fel, azóta 
a helyi kulturális elit egyetlen nyilvános 
javaslattal sem állt elő, hogy miként is kéne ezt 
megcsinálni, s nem hiszem, hogy ez Grazban 
vagy Genovában előfordulhatott volna.

— Erre a mondatra figyelt fel a városvezetés?
— Nem. Néhány értelmiségi figyelt fel rá, 

akik méltánytalannak érezhették a megjegy
zésemet, mert ők olyan nem nyilvános 
fórumokon, mint a fentebb említett RKK-beli 
beszélgetések, megpróbáltak tenni valamit az 
EKF-felkészülés érdekében. Az ő reakciójukat 
látva határoztam el, hogy szervezek egy konfe
renciát, amely nyilvános javaslattal áll elő, s 
ezáltal képes lehet befolyásolni a dolgok 
menetét. Az október 11-12 -i, az Európa Flázban 
rendezett konferenciát követően kértek fel 
Ágoston Zoltánnal együtt arra, hogy vegyek 
részt a pályázatírás munkájában, ami egyben 
azt is jelentette, hogy velünk együtt a konferen
cia külön füzetben megjelent „Ajánlásai” is 
beemelődtek a pécsi pályázatba. Végül én írtam 
a pályázat első részét, a koncepciót, Ágoston 
felügyelte a város kulturális intézményrendsze
rének és kapcsolathálójának bemutatását tartal
mazó másik pályázati rész elkészítését, s ő írta 
a két kulcsfejezetét.

— Mindez meglehetősen későn zajlott, 
legalábbis ahhoz képest, hogy decemberben volt 
a pályázat beadásának határideje.

— A felkérést október végén kaptuk, de 
ténylegesen november 10-e táján alakítottuk ki 
azt a feladatmegosztást, ami aztán létrehozta a 
pályázatot. A közgyűlés kulturális bizottsága elé 
december közepén került a koncepció, tehát 
valójában bő egy hónap állt a rendelkezésünk
re. Az első pályázati szakasz egyik legfontosabb 
tapasztalata az időzavarral való küszködés volt.

— Szakmai körökben vegyes visszhangot vál
tott ki a pályázat. Míg a tartalmát jó színvonalú
nak találták, vizuális megjelenését a leg
gyengébbnek a tizenegy város közül.

— Valóban, csúnyácskára sikerült, érdekte
len és átgondolatlan a vizuális megjelenése, s 
emiatt valószínűleg kommunikációs hátrányba is 
kerültünk más pályázó városokkal szemben, 
hiszen a különböző nyilvános fórumokon, ahol 
fölmutatják a pályázati kiadványunkat 
Debrecené vagy Egeré mellett, nekünk magya
rázkodnunk kell. Ezt a hibát most, tavasszal 
korrigálni fogjuk. Ugyanakkor mi az előpályáza- 
tot e/őpályázatnak tekintettük, nem magát a 
pécsi pályázatot, hanem az e/őpályázatát 
készítettük el, s nem kívántunk olyan pályázati 
albumot megjelentetni az első szakasz végén, 
mint a versengő német városok albumai -  az 
ésszerűség azt diktálta, hogy pályázati album
mal a második szakasz végén szükséges előáll
ni. Némely pályázó város nem így járt el, albu
mot adtak be, amelyek viszont tartalmi szem
pontból hiányosnak tűnnek -  nem tudom, vajon 
mellékelték-e hozzájuk mindazokat a részletes 
válaszokat, amelyeket a pályázati kiírás előírt.

— Kik a Pályázati Kabinet tagjai?
— Jelenleg (február közepén) a Kabinet 

négy tagú: Tarrósyn és rajtam kívül Szalay 
Tamás és Szokolai Zsolt a tagja. Szokolai első
sorban a pályázat gazdasági kérdéseivel 
foglalkozik: a kulturális célú fejlesztések 
előkészítésével, a finanszírozhatóság 
kérdéskörével, a gazdasági élet szereplői 
bevonásának formáival. Szalayhoz főként a 
pályázat hazai regionális kapcsolatrendszerének 
a kezelése tartozik, továbbá a német kapcsola
tok. Tarrósy területe a kommunikáció 
koordinálása és az Iroda szervezőmunkájának

irányítása. Nekem kell átlátnom a feladatok 
egészét, megterveznem a munkát, s elsősorban 
én tárgyalok a helyi partnerekkel, 
intézményekkel és kulturális szereplőkkel. Ám 
ezek csak a nagyobb, átfogó területek, mellet
tük sok kis feladatot kell megoldani napról 
napra. A Pályázati Kabinet arra szolgál, hogy 
a pályázat-előkészítés motorja legyen. Megint 
roppant rövid idő áll a rendelkezésünkre. 
Feltehetően március elején írja ki a minisztéri
um a második szakasz pályázatát, s minden 
bizonnyal május vagy június végét jelöli meg 
beadási határidőnek. Remélem, az utóbbit.
Az idő szűk, hiszen két nyelven kell beadni a 
pályázatot, magyarul és angolul, továbbá 
valószínűleg megvalósíthatósági és gazdasági 
hatástanulmányokat is kell végeztetni, ami 
egyrészt idő-, másrészt költségigényes dolog.

— Ki lesz a pályázat írója?
— Én felelek a pályázat szövegéért. Ám a 

pályázatírás nem olyan munka, mint egy tanul
mány megírása. A koncepció megfogalmazása 
során is nagyon sok ember sok mondata került 
át azonos vagy átváltoztatott formában a 
szövegbe, s ez minden bizonnyal ugyanígy lesz 
a második szakasz végére elkészülő pályázat
ban is.

— Végül is sok szöveget kell stílusában 
egységes anyaggá gyúrni.

— Igen, talán szerencsésebb, ha egy jel
legzetes stílus, érvelési mód végigvonul a teljes 
szövegen, s nem az érződik, hogy itt sok és 
sokféle ember munkája van úgy-ahogy összera
gasztva.

— Úgy tudom, pályázat útján lesznek 
kiválasztva azok, akik részt vesznek a pályázat
előkészítés munkájában.

— Mindenekelőtt kiírtunk egy meghívásos 
pályázatot a pécsi pályázat vizuális megjele
nésével kapcsolatos feladatok egészére. Tíz 
pécsi vagy Pécshez erősen kötődő grafikai ter
vezéssel, dizájnnal, könyvtervezéssel foglalkozó 
műhelyt, illetve tervezőt kértünk arra, hogy 
pályázzanak. Március elején bírálja el a benyúj
tott terveket egy szakemberekből álló zsűri,
s március végére új és egységes arculata lesz 
a pécsi pályázatnak, honlapon, lógón, plaká
tokon, katalógusokon stb. Biztosan sor kerül a 
második szakasz kiírása után, a Programtanács 
felállását követően egy ún. részelem-pályázatra 
is. A koncepció egészét mint keretet lehet e 
pályázat során feltölteni különféle részelemek
kel. A koncepció ugyanis az egyes kulturális 
területek számára nem ír elő semmit, csak 
ritkán, s általánosságban fogalmaz meg prefe
renciákat. A részelem-pályázaton a pécsi kul
turális élet minden szereplője indulhat, lehet 
konkrét és általánosabb javaslatokat is tenni, 
s e javaslatok közül a legjobbak, ugyanúgy, 
mint a vizuális pályázat esetében, bekerülnek 
a pályázatba, talán megvásárlásra is kerülnek.

— Mi a helyzet a szakemberekkel? ők is 
pályázat útján kerülnek be a rendszerbe vagy
a Pályázati Kabinet kéri fel őket valamilyen fela
datra?

— Az utóbbi. Arra fogok törekedni, hogy 
mindazokat, akiknek értékes volt az eddigi hoz
zájárulása a pécsi pályázat ügyéhez, bekapcsol
jam a pályázat hátralévő szakmai munkájába is. 
Az újfajta feladatokra pedig új szakembereket 
fogunk találni.
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Somogyi Krisztina

Helyi érték -  részlet

Nem vagyok pécsi, nem itt születtem, nem itt 
élek. Mégis, a sorsom úgy hozta, hogy az 
elmúlt tizenkét évben ide is hazajárok. Havonta 
egyszer, néha többször is megörülök, amikor 
a Mecsek tetején meglátom a tévétornyot; ma 
már óvodás kisfiam is tudja, hamarosan 
megérkezünk. Amikor az autóból meglátom 
a várostáblát, gondolatban már a belvárosban 
vagyok. Tájékozódási pontokra nincs szük
ségem, tulajdonképpen vakon haladok át a 
benzinkutakkal, plázákkal, autószalonokkal, de 
legfőképpen is reklámokkal és reklámokkal és 
reklámokkal övezett főúton. Amikor felkértek 
e cikk megírására, szórakoztató játéknak tűnt 
elképzelnem, milyen lehet először idegenként 
ideérkezni. Azon gondolkodtam el, hogy mi 
alapján értékelném a várost, hogyan nyilatkoz
nék róla, ha Európa egy távolibb zugából 
utaznék ide. Számos praktikus kérdés mellett 
(Megtalálnám-e a belvárost, s ha igen, hol hagy
nám az autóm?Segítenének-e az itt-ott feltűnő, 
ilyen-olyan információs táblák?Hogyan értesül
nék az épp aktuális programokról, szállodákról, 
éttermekről? Mit vinnék haza szuvenírként?), 
leginkább a lényeg érdekelt: az hogy vajon 
milyen élménnyé állna bennem össze ez a hely? 
TEHÁT: Ha nem olvasnám a bédekkerből, 
felfedezném-e Pécs mediterránnak mondott 
hangulatát? Jelentene-e számomra valamit, hogy 
a középkor óta áll itt egyetem? Milyen lenne a 
benyomásom az ókeresztény sírkamrákról, vagy 
arról a sok múzeumról és galériáról, amelyre 
a város joggal büszke? Meglátnám-e a gazdag 
Zsolnay-örökséget? Vagy a Bauhaus 
építészetének értékeit? És egyáltalán: saját 
élményem igazolná-e, hogy Pécs kulturált város, 
a szó leghétköznapibb értelmében?

Személyes élmény
A témát azért közelítem meg felvállaltan ilyen 
személyes nézőpontból, mert a mai városiden- 
titás-tervezés alapja is az egyszeri ember.
Az elmúlt évtizedben ugyanis jól érzékelhető 
az a paradigmaváltás, amely a városok 
fejlesztésében egyre meghatározóbb szerepet 
szán a helybelieknek és a látogatóknak. 
Mondhatnánk, a befogadás-elmélet ezen a 
területen is diadalmaskodott: a hangsúly a tár
gyiasult valóságról áttevődött az ember által 
érzékelt, multiszenzoriális élményre. E személet 
akár evidenciának is tűnhet, mégsem az. Az 
emberek hétköznapi életéből (a szokásokból, 
elvárásokból, vágyakból, stb.) kiinduló 
városépítési szemlélet külföldön sem olyan 
régóta honos. Az új hangsúlyokkal való terve
zés amúgy igen megnehezíti a szakemberek 
életét: egyszerű számítások (pl. a gazdasági 
megtérülés mutatója vagy a statisztika), az 
esztétikai mérlegelés vagy a presztízsdöntések 
helyett ugyanis egy dinamikusan változó, szinte 
felfoghatatlanul heterogén elvárás rendnek kell 
így megfelelni. Hogy ez mit jelent a napi gya
korlatban, az persze sok mindentől függ. 
Strasbourg városvezetése például átfogó 
környezettanulmányt rendelt meg egy közpénz
ből megépült lakótelepi könyvtár megépítése 
után, amely azt vizsgálta, hogy a beruházás 
mennyiben javította a környéken élők életét.
A biztosokat (az olvasók számának regisztrálása 
helyett) az érdekelte leginkább, hogy a nap
közben az utcán lézengő gyerekek bemennek-e

a könyvtárba melegedni, beszélgetni, valami
lyen foglalkozásra beülni? Segített-e a csövező 
fiatalok helyzetén az új épület? -  kutatták 
a honatyák, amikor mérlegelték a 
könyvtárépítésre vonatkozó igen költséges, 
korábbi döntésüket. Londonban is valami 
hasonló történik, amikor az egyik munkásne
gyed revitalizációját építészek és dizájnerek 
kommunikációs módszertani döntésekre 
alapozták. A rossz közbiztonságáról hírhedt 
negyedben rendhagyó módon nem térfigyelő 
rendszerre vagy a rendőrök számának 
növelésére költötte a pénzt az önkormányzat, 
hanem azon gondolkodtak el, hogyan lehetne 
megemelni a hely presztízsét és ezáltal indirekt 
módon rávenni a lakókat arra, hogy ők maguk 
vigyázzanak egymásra és környezetük értékeire. 
A helyi bűnözés ellen míves utcatáblákkal és 
bútorokkal, közvilágítással és növényzettel küz
denek! Az egyedi tapasztalás fontosságát 
bizonyítja az a projekt is, amelyet egy angol 
sztárépítész, Nigel Coates indított útjára pár 
évvel ezelőtt. Extacity néven futó városutópiája, 
a szintén londoni Why Nőt Associates tervező
grafikusainak a keze alatt először film formájá
ban lett a grazi kulturális évad egyik fontos 
állomása, majd egy évvel később könyv for
májában is megjelent. A világ különböző 
nagyvárosainak jellegzetességeiből összegyúrt 
fiktív metropolisz sajátossága, hogy kizárólag 
szubjektív kameraállásból vetül elénk. A hat 
különböző ember szemszögéből bemutatott 
városélmény az Extacitybe először érkező ide
gen és az alternatív kulturális események után 
kutató őshonos két végpontja közé feszíti ki 
a történetet. Nigel Coates utópiája persze 
jellemző módon abban a feldolgozhatatlan 
intenzitású Londonban született meg, ahol már 
nincs koherens városkép, hanem egészen 
különböző, párhuzamosan létező város
olvasatok vannak. A Pécs léptékű városok 
esetében azért ennél sokkal átláthatóbb a 
helyzet. Ez azonban azt is jelenti, hogy jobban 
körvonalazhatók a város jellemző arcai, jobban 
tervezhető az az élmény, amely az idelátogató
ban feltehetően megmarad.

Látni való
Pécs jelentősége, érdekessége egyértelműen 
a nagyméretű, tulajdonképpen épen maradt

belváros hangulatában keresendő. Az elmúlt 
években folyamatosan előrehaladó északi 
városfal rekonstrukciója ebből a szempontból 
meghatározó fontosságú beruházásnak 
tekinthető. Olyan befektetés, amely bizonyosan 
megtérül: hiszen a falat, vagy a kapukat észlelő 
turista ennél pontosabb iránymutatást sem 
kaphatna arról, hogy történelmi helyszínre 
érkezett. Egy ilyen látvány nem igényel további 
magyarázkodást. A hegy oldalába beékelődő, 
fallal védett, székesegyház tornyaival megjelölt 
város ugyanis európai kultúránk egyik alapvető 
modellje. Pécsett a történelmi múlt adottság: 
a Tettyére felfutó girbegurba utcák, a zártsorú 
beépítés mögötti hátsó épületek titkos élete, 
a templomok, tetők, kertek és terek összképe 
meg is dobogtatja a turista szívét. Innen nézve 
talán az is érthető, hogy a kiemelt helyszínek 
kiemelt beruházásain túl elsősorban erre a 
bájos, kisvárosi jellegre lenne fontos vigyázni.
A hangulati közeg az, ami meghatározó. Nem az 
a legfontosabb tehát szerintem, hogy ki építhet 
majd itt koncerttermet -  bár egy nemzetközi 
mércével is izgalmas ház hírértéke bizonyosan 
nagy - ,  hanem az, hogy a belváros élő egész 
maradjon. Az elmúlt évek beruházásai közül 
említődjön itt meg a Jókai tér rekonstrukciója. 
Lényegét tekintve fontosnak és sikeresnek 
mondható ez az átalakítás: hiszen a tér él, a 
kávéház és a vendéglő forgalma tavasztól őszig 
igen nagy, a szobrok szerethetők, a Széchenyi 
tér felőli gyalogosforgalom pedig szépen 
vezetődik át a Ferencesek utcája felé.
Érthetetlen viszont, sőt döbbenetes, amikor 
nem sokkal arrébb, az István tér alján, egy több 
százéves lakóház a befektetői érdekek miatt 
egyszerűen elpusztul. Aki azt hiszi, hogy a 
helyére épített, méretében és formájában 
hasonló épület megfelelő megoldás ezen a 
helyen, az alábecsüli az embereket. Nem kell 
építésznek lenni ahhoz, hogy felfedezzük az új 
ház idegenségét, hazugságait; az épületre 
díszként aggatott (korábban épületszerkezeti) 
részleteket, a hivalkodóan olcsó mai anyagokat, 
az elméretezett nyílászárókat. Erről a házról 
ordít, hogy nem valódi: nincs benne az idő, 
nincs benne a hangulat. Mindaz tehát, amiért 
a turistának érdemes lenne idejönnie. A város 
imázsának szempontjából egy ilyen bontás 
tragédia. Nem tudom, hogy műemlékes szem
mel hogyan volt eltűrhető, de úgy érzem, 
továbbélése akkor is fontos lett volna, ha 
értéke pusztán az, hogy idevaló, hogy szeret
hető. Hiánya seb ebben a történelmi szövetben.
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Koszits Attila

Czakó Zsolt grafikusművész -  részlet

Vizuális intelligencia és városidentitás

Dizájn-bútorok, egyedi képek, fotók, plakátok, há
romtagú moziszéksor, falon lógó különleges ja 
pán CD-lejátszó, számítógépek, no meg egy épít
ménymakett: a következő munka kelléke. Az egyik 
asztallal szemközti poszter mi más is lehetne, mint 
a Pécs 2010 -  Európa Kulturális Fővárosa pályá
zat egyik darabja, ez is jelzi a Czakó Zsolt életében 
nyilván kiemelt helyen szereplő munkát. A pécsi 
születésű grafikus, tipográfus, illusztrátor, desig- 
nerés látványtervező 13 éve él Budapesten. Attila 
úti stúdiójának míves berendezései között nyílt al
kalom a beszélgetésre, s az eddigi legfontosabb 
alkotásai szemrevételezésére. A világ élvonalába 
tartozó tervező a fotográfiát, a tipográfiát és az al
kalmazott grafikát ötvözi finom arányokban, de az 
elektronikus médiatérben megvalósított (televízi
ós) megjelenései, a nagyvállalatok és állami szer
vek részére készített arculati megjelenései is 
egyéni látásmódról tanúskodnak. Sokat olvasni 
munkásságáról vezető külföldi szakkiadványok
ban is. Korábban Pécsett is szerepelt munkáival a 
Pécsi Galériában és Művészetek Házában rende
zett kiállításokon, több kortárs művészeti ese
mény (Szükség+Oldás, Kinézeti bemutató, stb.) 
kitalálójaként, közreműködőjeként, szervezője
ként is letette névjegyét. Azóta nemcsak Budapes
ten, hanem Bécsben, Rómában, Ljubljanában és 
Chicagóban is kiállított. Fontosabb elismerései 
között előkelő helyen szerepel a Kamera Hungária 
Főcím kategóriában elért első helye, a Duna Tele
vízió Nívó-díja, a Magyar Nemzeti Galéria Mű-kép 
Fődíja, a Békéscsabai Grafikai Biennálé Fődíja, 
vagy tavaly a Szép Magyar Könyv versenyben a 
Köztársasági Elnök Különdíja.

KA: Több mértékadó külföldi szakmai kiad
vány, mint pl. az angol Creative Review és a ZOO, 
a holland Items, a francia Étapes folyóiratok 
taglalják a munkásságodat a világ vezető 
dizájnerei között. Többször, így legutóbb is 
szerepeltél az amerikai Print magazin európai 
merítésű számában, elismerve speciális tudásod, 
a Czakó Zsolt stílust.

Czakó Zsolt: A visszatekintés mindig furcsa. 
A létrehozás folyamata sokkal természetesebb. 
Ha valamilyen érdekes feladattal megkeresnek, 
szeretek abban elmélyedni. Én azt tudom, hogy 
egyfajta vizuális választ adok a nekem 
szegezett feladatra. A konkrét kérdésre a válasz 
és persze általában a világhoz való viszonyom 
az aktuális munkámban természetesen jelenik 
meg: ha épp egy verseskötetet illusztrálok, 
akkor abban, ha az ORTT Mustra filmfesztivál
jához készítek plakátot vagy főcímet, akkor 
abban. Próbálom jól csinálni, de nem szoktam 
magam elemezni. Épp mostanában készült el 
egy más dolog kapcsán válogatás a munkáim
ból, nézegettem egyben kb. 15 év anyagát, azt, 
hogy honnét hova jutottam el. Érzékelem a 
munkáimon a gondolati változást, hogy mikor 
mi volt a fontos, mikor mire figyeltem, hogy 
hova tettem a hangsúlyt, és ez milyen látvány
ban volt tetten érhető, de nem elemzem. Hogy 
valami akkor jó volt-e, vagy nem, vagy most 
jónak tátom-e vagy nem, az két különböző 
dolog is lehet. Furcsa volt számomra egyben 
látni 15 év anyagát, engem is eléggé meglepett, 
de igazából nem foglalkozok ezzel.

KA: Az említett amerikai Print magazinba igen 
sok munkádat beválogatták: a Mustra fesztivál 
pécsi Uránia mozibeli plakátját, az Állami Népi 
Együttesnek készült „Földön apám fia volnék” 
előadás különleges plakátját, melyen valami 
egészen szürreális pozitúrában lebegnek a tán
cosok...

Czakó Zsolt: Egyik kedvencem ez a munka. 
Kétszer használtam fel ugyanazt a fotót és még 
el is forgattam két irányba. Ezzel próbáltam 
elkapni a próbákon tapasztalt izgalmas hangu
latot: teljesen átértelmezték, elemelték a hagyo
mányokat. Érdekes előadás volt, nem a néptánc 
közhelyszerű jelmez-, látvány- és formavilágával 
operáltak, így például a különböző magyar 
népviseleteket fekete-fehérben értelmezték újra. 
Pusztán csak a koreográfiát használták, mint 
eredeti rendet, de teljesen más színpadképbe 
került be ez a különös ruhába öltöztetett tán
cossereg. Arra gondoltam, hogy a plakátnak ezt 
a különös kettősséget, a hagyománynak újszerű 
módon való értelmezését kellene megmutatnia. 
Ha valaki megnézi ezt a fajta ábrázolást, és ez 
alapján vált jegyet az előadásra, remélem nem 
éri csalódás: azt kapja, amit a plakát sugall.

KA: A plakáton látható két elemet egy nagy 
piros A-betű köti össze.

Czakó Zsolt: Az A-betűk a kedvenceim, ezt 
itt a stúdióban és a lakásunkban is láthattad, 
hogy ahol csak lehet, minden tele van A-betűk- 
kel, a kulcstartótól kezdve a falakon át, a tér
plasztikáig minden. Az A, mint első betű az 
alapja/kiindulása mindennek, mint forma pedig 
gyönyörű. Imádom. Ugyanebben a Print újság
ban szerepel még egy kedves könyvborítóm, az 
angol nyelvű Collision, ezt az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet részére 
készítettem, itthon nem is jelent meg, csak 
tavaly Londonban (Kortárs magyar dráma alcím
mel).

KA: Ezt a kötetedet is beválogatták a 
legérdekesebb európai dizájn kötetbe. Kár hogy 
itthon nem hozzáférhető.

Czakó Zsolt: Igen, mert direkt a londoni 
Magyar Évadra készült Lakos Anna és P. Müller 
Péter, a Színházi Intézet akkori igazgatója 
szerkesztésében. De szerepel még a Print maga
zinban a Duna TV Filmszemlére készült leporel
lójából is az egyik rész. Ebből készült egy közel 
azonos másik rész is, melyen a kis mozis szék
sor folytatódik.

KA: Áll itt is a fal mellett egy ilyen mozis szék
sor.

Czakó Zsolt: Igen, ez a széksor szerepel 
rajta. És itt van még a Nemzeti Audiovizuális 
Archívum (NAVA) emblémája, ami szintén 
szívemhez közelálló munka volt. Érdekes, hogy 
olyan munkák kerültek be a Printbe, amelyeket 
tényleg nagyon szeretek. Ilyen a Cságoly könyv 
is, Somogyi Krisztina monográfiája Cságoly 
Ferenc Kossuth-díjas építészről, ez Krisztinával 
a második közös könyvünk. Ennek azért örül
tem, mert itt is szabad kezem volt és jó 
minőségben is jelent meg.

KA: Nyilván jelentősen hozzájárult a Pécs 
2010 -  Európa Kulturális Fővárosa pályázati kötet 
sikeréhez, hogy nagyon elkaptad vizuálisan a 
címként és célként jelzett „Határtalan város” 
gondolatot. Előtte meghívásos pályázaton tíz 
jelentkező közül választottak ki a komplex fela
datra: lógó, könyv, plakát, film, tévéreklám, stb. 
Nyilván öröm számodra, hogy ismét Pécsett és 
Pécsért dolgozhattál, sok ismerőssel, de azért ezt 
nagyon ki kellett találni. Milyen volt ez a munka 
számodra, hogy érzed most azután, hogy nyert a 
pécsi pályázat...

Czakó Zsolt: Határtalan munka volt...
Nagyon intenzív periódust éltem meg, szerettem 
benne lenni. Örültem annak az egybeesésnek 
is, hogy Pécsnek létezik egyfajta Bauhaus múlt
ja is, így a kultúrája a modernitáshoz is 
köthető, de eddig a kirakatba soha nem került 
ki ilyen kulturális emléke, vagy öröksége.

KA: Érdekes analógia, mert épp egy Bauhaus 
épületben ülünk és beszélgetünk, ahol nemcsak 
dolgozol, hanem élsz is.

Czakó Zsolt: Ez is véletlen, bár lehet, hogy 
nincsenek véletlenek. Hozzám tényleg nagyon 
közel áll ez a szellemiség. Ezért vittem el a 
lógót is olyan irányba, hogy lehessen asszociál
ni akár a Bauhaus gyökerekre is, ugyanakkor 
kortalanul modern logotypia legyen. Bíztam 
abban, hogy a város nyerni fog. 2005-öt írunk, 
de ennek az emblémának még 2010-ben is 
modernnek kell lennie. Ezért próbáltam egy 
olyan, Európában használt vizuális szókincsből 
meríteni, amilyen nyelven, ha megszólalunk, 
akkor azt arrafelé is értik. A modernitás ilyen 
formában érthető és dekódolható a másik 
oldalon. A lógóval egy olyan betűképet 
szándékoztam létrehozni, amit meg kell fejteni. 
Ez tehát nem olyan, mint egy KRESZ-tábla, amit 
egy tizedmásodperc alatt meg kell értsünk. Nem 
baj az, ha a befogadó elmélázik rajta, megfejti. 
Sokkal magasabb az emlékezeti értéke egy 
olyan jelnek, vagy bármilyen képnek, amibe 
a befogadó többlet energiát fektet be. Egyszer 
kell magának felfedeznie, és utána már rááll a 
szeme, beazonosítja. Úgy érzem, érdemes volt 
elindulni ezen a vonalon, a zsűri is ezt az 
emblémát választotta ki a második forduló 
után. Persze szét lehetett volna bontani a 
feladatot filmre, plakátokra, könyvre, és egye
bekre, de nem született volna belőle a város 
identitását érintő vizuális alkotás. Nagyon 
örülök annak, hogy egészében sikerült egy

40  echo 2009/4



számomra is nagyon izgalmas világot felépíteni, 
szakítva a toposzokkal, a közhelyes 
városképekkel. Ez talán leginkább annál a 
10 db idézetekre épülő plakátnál sikerült, 
melyeken Pécshez kötődő írók, költők egy-egy 
sora, vagy olyan személyes megnyilvánulása 
szerepel, amit a városhoz írtak, vagy a város 
hangulatától inspirálva alkottak. Ezekhez 
készültek a montázsok. A könyvnél pedig, 
egyrészt a pályázati tartalom erős szellemiségét 
hangsúlyoztam a képszerkesztéssel, az 
oldalpárok megalkotásával, a fejezetek 
felépítésével, másrészt pedig szerettem volna 
bemutatni a város egy másik arcát, amivel 
eddig kevesen találkoztak. Hisz az idelátogatók 
az unos-untalan ismételt közhelyképekből, 
turistafotókból -  azokból is nyilván készül jó 
meg rossz -  ismerkednek a várossal, de azt a 
fajta Pécset sokan ismerik. Szándékom szerint 
egy másfajta, új képét mutatjuk be a városnak, 
ami együtt él a hagyományos arcával.

KA: Szerencsés a helyzeted, hiszen van egy
fajta rálátásod Pécsre, mert már nem itt élsz. 
Viszont a korábbi tapasztalataid birtokában 
össze tudod hasonlítani, hogy milyennek látszik 
most a város, hogy elkezdődött a felkészülés 
2010-re.

Czakó Zsolt: Kicsit úgy vagyok ezzel, mint 
azzal a rokonnal, akit ritkábban látok: tulaj
donképpen ismerem, de mindig az előző 
találkozáshoz képest látom a változást, a 
fejlődést. Való igaz, hogy minden négyzetcenti
jét ismerem, szülővárosom, imádom ezt a 
helyet. Viszont az, hogy 13 éve nem Pécsett 
élek, ez már tényleg egy kis távolságot is 
jelent, másképp látok bizonyos dolgokat. Ez a 
kettőség nagyon sokat segített abban, hogy föl 
tudtam építeni a feladatot. Az első sajtótájékoz
tatón is elmondtam, hogy kétféle kommuniká
ciós struktúrát gondolnék el: az egyik, a külső, 
a Pécset még nem ismerők számára, a másik 
pedig az itt élőknek egy belső kommunikációt. 
Nyilván ez egy hosszabb folyamat, tehát ezt 
később tudjuk majd jól mérni. De egy-két apró 
és szívmelengető esetből már le lehet vonni 
következtetéseket. Pl. elég sok helyen használ
tuk Pesti András egyik szép képét Assisi Szent 
Ferenc kezéről, kiadványokban, molinón, egyéb 
helyeken. Korábban nem tudták az emberek, 
hogy ez mi, és hol van. Aztán valahogy egyszer 
kiderült -  talán valaki rákérdezett - ,  és 
elkezdtek a Kórház tértől a Kisgaléria és a

Szent István tér felé az Assisi Szent Ferenchez 
menni vasárnaponként a családok, vitték a 
gyerekeket, és megnézték, hogy tényleg annak 
a szobornak a keze-e. S ez szimbolikus 
történet, mert lehet, hogy több hasonló eset is 
előfordult. Az a szép ebben a folyamatban, 
hogy az emberek újra felfedezik a várost, ahol 
élnek. Hisz naponta elmegyünk szobrok, 
épületek, épületdíszek, helyzetek mellett, átme
gyünk tereken, és lehet, hogy a gondjainkba 
temetkezve lehajtott fejjel haladunk. így viszont

újra fel lehet fedezni az értékeket, hisz itt élünk 
köztük. A pályázatban le is írtam, itt nem arról 
van szó, hogy tervezünk látványos dolgokat, 
mint egy embléma, könyv, plakát, stb. 
Kifejtettem azt is, hogyan lehet felépíteni, 
miként lehet megteremteni a városidentitást, 
és ebből hogyan tud kinőni a városarculat.
Hogy miként lehet olyan egységes képe és 
önazonosság tudata az itt lakóknak, ami tulaj- 
don-képpen valahol megvan, csak újra felszínre 
kell hozni. Echo 2005/6.

Balogh Róbert

„Aranytojást tojok a betonra”*
Szükségszerű és mondvacsinált fesztiválözön

Ötvennégy fesztiválhelyszínt lehet megszámolni a Magyar Fesztiválszövetség honlapján, ahol a tér
képen szereplő településekre kattintva megtudjuk, hogy létezik Szilvanap, Diófesztivál, Prósza- 
parádé, POSZT, Művészetek völgye, és Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál stb. Valójában közel 
3000 fesztivál, vagy inkább önmagát fesztiválszerű képződménynek álcázó kezdeményezés található 
Magyarországon. 2004-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap 
1,3 milliárd forintot fordított fesztiválok támogatására, az összeg idén kétszázmillióval nőtt, de ez 
nagyságrenddel kevesebb a korábban beígértnél, sőt újabb megszorítások sújtották a fesztiválszer
vezőket (a minisztériumok költségvetési tartalékképzés kényszere miatt felfüggesztették a nyertes 
pályázatok pénzeinek kifizetését, így a kulturális és civil kezdeményezések forrásait is), ráadásul 
összesen harminc különböző pályázati lehetőség létezik, amely jelentős pályázatírói apparátust és 
odafigyelést igényel a fesztiválszervezőktől. Ötvenkét megafesztivál idénre tervezett költségvetése 
haladta meg az ötvenmillió forintot, a megafesztivál-szervezők igényeinek kielégítése kb. 2,6 mil
liárd forintot emésztett volna fel, az is igaz, hogy a fesztiválokon évente 6 millió külföldi látogatót 
regisztrálnak. Több szempontból is érthető a fesztiválszervezési hév, az idegenforgalom működésére 
jótékonyan hat egy akár nemzetközi mércével is érdekesnek tűnő fesztivál, gondoljunk a 
Mediawawe-re, a Sziget Fesztiválra, vagy a Művészetek Völgyére, ami akár a rendező település 
arculatát, ismertségét hosszú távon is meghatározza. A megafesztiválok között érdekes összefüg
gések alakultak ki, ha a győri Mediawawe, a Pécsi Országos Színházi Találkozó OFF programjait és 
Művészetek Völgye négy-öt falut felölelő programját vizsgálja valaki, akkor több ponton 
átfedéseket vehet észre, de más fesztiválokat is bevonhatnék még a sorba, ahol ugyanazok az írók, 
alternatív színházi előadások, zenekarok tűnnek fel nyári könnyedségű, vagy művész haknikon/fel- 
lépéseken, amelynek haszna az, hogy a fővárosból vidéki helyszínekre is eljut a művészet vagy 
a sztár, aki Budapest helyett Pécsett vagy Taliándörögd klastromromjának színpadán találkozhat a 
helyi és nem helyi közönséggel. A kezdetben majdhogynem spontán szerveződő Művészetek Völgye 
sikerénél fogva önmagát többszörösen túlnőtte, kétszázezres tömeg megmozgatására képes, talán 
e siker nyomán is a kulturális szervezők, művészek csoportjai fesztiválokkal és megafesztiválokkal 
igyekeztek lefedni a látens művész-munkanélküliséget, felélénkíteni egy település, tájegység idegen- 
forgalmát, ha már nem lehet másként pénzhez, támogatáshoz jutni mint pályázati úton, akkor ezt 
a megoldást választották. Érdekes folyamat, hogy a fesztiválok az utóbbi években annyira elsza
porodtak, hogy egyre inkább lokális jelentőségűvé válnak, egyre kevésbé őrizhető meg az egyedi 
arculata egy-egy rendezvénynek. Szükséges lenne a szerteágazó fesztiváltámogatási rendszer 
egységesítése, s meghatározott (például minőségelvű) kritériumrendszer alkalmazása, mert a jelen
legi az kaotikus, átláthatatlan elvek szerint működik.
------------------------------------------------------------ Echo 2005/4-5.
* Dalszöveg: Rutkai Bori és a Specko jedno
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Zábrádi Mariann

Jó színházat keresünk
Brecht nyomán a 2005-ös Pécsi Országos Színházi Találkozóról 
-  részlet

Az ötödik Pécsi Országos Színházi Találkozó 
talán legizgalmasabb pontja volt az az önidenti
fikációs problémakört felvető szakmai beszél
getés, amely a jelenleg regnáló színházi struk
túra megváltoztatását illetve konzerválását 
üdvözlő guruk gyülekezetében zajlott a hűvös 
szombati délutánon. Sokan beszorultak a rossz 
idő elől szakmából és hát a mindannyiunkat 
érintő kérdéskör iránt fogékony pórnépből is.
A beszélgetést Csáki Judit kritikus moderálta, 
beszélgetőtársai pedig e kérdéskörben már 
jóval korábban magukat diszponált ismert és 
sikeres szakemberek voltak: Szabó György, 
a Trafó Kortárs Művészetek Háza igazgatója, 
Zsámbéki Gábor, a Katona József Színház igaz
gatója, Schilling Árpád, a Krétakör Színház 
vezetője, rendezője, és Gáspár Máté, a Krétakör 
producere.

A beszélgetés izgalmát elsősorban nem az 
ott elhangzottak, sokkal inkább az a merészség 
jelentette, hogy a színházi szakma nagy 
ünnepének szánt POSZT keretein belül, mindjárt 
annak kezdetén, faltörőként újra és újra neki 
akartak és mertek futni a saját bevethetetlen- 
nek tűnő bástyájuknak.

Az ott elhangzottak már kevésbé izgalma
sak, mint inkább önostorozók, mellébeszélők, 
és nem utolsósorban rendkívül frappáns megfo
galmazások voltak.

Jelen esemény előzménye Schilling Árpád és 
Gáspár Máté röpirata volt, mely megjelent, majd 
nagy vitákat kavart a Kritika hasábjain, no és 
persze a sérülékeny színházi keblekben. 
Schillingék állandó utazó társulatként, afféle 
européer színháziakként sok-sok tapasztalatot 
gyűjtve a világ különböző pontjairól, teljesen 
érthetően reformot követelnek, a hazai közepe
sen langyos állóvíz felmelegedését, vagy 
fagyasztását, mindenképpen elmozdulást a holt
pontról. Különös tekintettel arra a kényességre, 
hogy igazából Pintér Béláékon kívül már csak 
ők vannak állandó játszó- és próbahely híján. 
Nem. Schillingék -  érthető módon -  nem kíván
nak megörökölni egyetlen lelakott és hatalmas

rezsiket felemésztő kőszínházat sem, ezt több
ször deklarálta is a beszélgetés során, de kicsit 
kívülről, a partvonalról, intelligens gondolkodó 
és kreatív emberként mégis csak igazuk van. 
Szükség van ma Magyarországon a színházi 
struktúra megújulására, első lépésben is -  
fizikai és szellemi állapotának átgondolására.

Messze vezető diskurzus kerekedhet ki a 
megbolygatott hangyabolyból, hiszen rögtön 
látszik, hogy a Magyarországon regnáló színházi 
struktúrát messze elkerülte a rendszerváltás. Ez 
erőteljesen zárt, erőharcait réges rég megvívott 
zárt burok, ahol a várvédelem, a legtöbb eset
ben -  teljesen látszólagos.

Történt Pécsett is az 1990-es évek elején 
erőfeszítés a regnáló struktúra megváltoztatá
sára a Nemzeti Színházban, s nem csupán 
megváltoztatására, hanem egy konkrét cél, 
a másfajta színházcsinálás megsegítésére létre
hozandó önálló művészeti koncepció, tér és 
pénzeszközök elkülönítésére, melyet maga az 
őt létrehívó rendszer darált be ijedten, nem 
egészen egy évad elteltével, a rentabilitás 
nagymértékű sérülése jegyében. Másik példa.
Él, a mai napig éleget Pécsett egy struktúrán 
kívüli, korszerű húrokat pengető színházi formá
ció, a Harmadik Utas, ahogy Nánay István 
nevezte egykor. A rendszer, a politika néhány 
éve nem kívánt mostohaként lerázta magáról, 
most aztán teljesen korszerűen nagyjából 
önfenntartóként (Kht. az öszvér neve) tengeti 
nem túl fényes mindennapjait.

Értem Schillingéket, és teljesen megértem 
Babarczy Lászlót is, aki egyenesen így fogal
maz: „Én, mint kaposvári színházigazgató, 
egyáltalán nem félek attól, amit maguk akarnak, 
mert abból, amit maguk akarnak, semmi nem 
fog megvalósulni.” Persze rögtön hozzáteszi, 
hogy ez nem jelenti azt, hogy nem kell semmit 
tenni.

Magam is úgy látom, hogy sok esély nagy 
változtatásokra ebben a társadalmi helyzetben, 
ahol a szakma is és a politika is egyaránt rend
kívül passzív, vagy legalább is nem motivált

Katona József Színház -  Budapest 
Médeia (Fullajtár Andrea)

különösebben, nincsen remény egy alulról jövő 
szerveződés terveinek megvalósítására. Őszin
tén szólva, már azt nagy vívmánynak tekintem, 
ismerve a hatalmi harcokat és erővonalakat, 
hogy erről egyáltalán beszélhetünk, beszélünk.

S mivel épp itt a POSZT, így estéről estére 
bizonyítékot lelhetünk, mely a színházi rend
szerváltás szükségessége mellett szól.

Hát ez a magyar színházi struktúra, sok
színűség, sok silányság, igénytelenség, unalom, 
és persze nagyszerű felreppenések, tiszavirág
életű és magukat magasan a felszín felett meg
tartani képes produkciók. Évtizedek óta egy 
székben regnáló igazgatók, vidéki színházak, 
amelyek igazgatói pályázatai nem jelentenek 
kihívást a szakma számára, így képesek 
évtizedekig konzerválódni, amortizálódni, vagy 
a langyosban eldagonyázgatni. Persze, ha van 
fizető kereslet, mi a fenének ne lenne ez így jó? 
Tesco gazdaságos megoldások a konyhában, a 
ruházkodásban és a színházban is: így kompakt 
az élet.

Az a szőkébb réteg, akik Tesco heróttól 
szenvedve keresik az alternatívákat az élet min
den területén, megtalálják maguknak a színház 
szférájában is a nekik szólót, legfeljebb kicsit 
jobban meg kell küzdeniük érte, nincs ebben 
semmi szokatlan.

Végzetes vízió. Azért biztosan eljön majd 
egy jobb kor, mert el kell jönnie, amikor az 
adófizető polgárok költségvetésbe forgatott 
keserű pénze a kultúrára költött morzsákkal 
együtt arra érdemesebb, vagy csak az arra 
érdemesek zsebébe vándorol, s a visszanyert 
élmény nyomán a hála szava és csókja rebeg 
minden színházbarát ajkán...
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Somogyi Krisztina

Elmozdulások -
A Baranya Megyei Bíróság és Pécsi ítélőtábla új
épületszárnya
Pécs, Rákóczi út 34.
Koller és Társa Tervező Kft. 2005

Bár nemrég került átadásra, helyét olyan maga
biztosan foglalja el a Baranya Megyei Bíróság, 
Pécsi ítélőtábla és Munkaügyi Bíróság iroda
házának tövében az új tömb, mintha nem is 
építették volna, hanem a város mélyebb 
rétegeiből nőtt volna ki a felszín fölé. Jelenléte 
egyértelműen mai, de ezt nem kívánja erősza
kosan körbeharsogni, nem akar egyeduralkodó
vá válni, hanem nagyon is számít arra, mások 
is kerülhetnek majd köré. A város szempont
jából biztató egy ilyen épület, amely egyszerre 
önálló alkotás és környezeti alkotóelem. Azt 
bizonyítja, hogy a közösségi érdek és az egyedi 
alkotásra való törekvés egymást nem kölcsö
nösen kizáró tényezők. Nagyon fontos, hogy az 
épület, mint koherens önálló világ érzékelhető, 
ugyanis a környezet ezzel szemben teljesen 
bizonytalan identitású.

Elegendő végigtekinteni a Rákóczi úton 
ahhoz, hogy az a véleményünk alakulhasson ki, 
az elmúlt évtizedekben az építészek sokkal 
inkább figyeltek az önkifejezésre, mint 
közösségükre és kultúrájukra. A heterogenitást 
szemlélve az az érzésünk, hogy a helyi jelleg 
valódi megértése helyett mintha anyagok, 
részletek és narrációk csupán fecsegnének az 
ittlétről. Ennek következtében bár a környéken 
jó nevű építészek (Köves Emil, Tillai Ernő, 
Dévényi Sándor, Finta iroda, Kistelegdi István, 
Erdélyi Zoltán, Várnagy Péter) dolgoztak, dol
goznak, összességében értékvesztett, bizonyta
lan az utcakép: a Rákóczi út tehát éppen az 
a varrás, amely mellett a történelmi város majd
nem szétfoszlik, felszakad.

Ha védeni kívánnám ezt a sokféleséget, említ
hetném, hogy mindez következmény, egy élő 
város sajátossága, de nem teszem, mert nem 
szükségszerű, hogy az éppen aktuális 
építészeti gondolatok ellene lépjenek a már 
meglévőnek. Számtalan példa mutatja, hogy 
empátiával markáns építészeti alkotás is 
viselkedhet barátságosan környezetében.
Pécsett különösen érdemes lenne a közösségi 
szempontokat is szem előtt tartani a város 
fejlődésében, mert a történelmi belvárosnak 
(illetve az olyan bájos területeknek is, mint 
amilyen a Tettye) itt-ott veszélyeztetetté válik 
sajátos jellege. Egy Tettye Irodaház, az évek óta 
üresen álló „magasház”, a monumentális Árkád 
Áruház (megint hangsúlyoznám milyen szörnyű 
veszély egy ilyen méretű és kapacitású épület 
beékelése ebbe a városi szövetbe) vagy a 
Mecsekre fel-, a központhoz bekúszó lakótele
pek, no meg az elmúlt évtized alatt épített 
beruházói és kereskedelmi funkciókat ellátó 
zavarodott értékrendű épületek (tisztelet a kivé
telnek) összességében egyre nagyobb erővel 
írják magukat vissza az összképre. A jelenkor 
építészeti kiáltásai ad absurdum csak addig 
tolerálhatok, amíg nem harsogják vele túl azt a 
hangulatot, amelyet amúgy pécsiségnek mond
hatunk. Ha a „nagyon mások” többen lesznek, 
mint az „általában olyanok”, akkor aztán

végre -  részlet

törhetjük a fejünket, hogyan hazudunk 
építészeti kulisszákkal történelmi várost arra 
a helyre, ahol évszázadokon át Pécs természe
tesen létezett. Az elbizonytalanodó városi iden
titás szempontjából a kiemelt középületeknek 
és a fontosabb csomópontoknak a szerepe 
felértékelődik. A sikeres beavatkozások 
jótékony hatása egy-két ponton már érzékel
hető, ezek közül kedvencem a Barbakán téri 
multifunkcionális épület, amely magán- 
beruházásként (tisztelet és elismerés a tulaj
donosnak!!!) három különböző városi jelleg 
metszéspontjában teremt rendet. Ez az épület- 
együttes azért fontos, mert nem kívánja direkt 
módon tematizálni az ott tapasztalható 
kérdéseket, nem akar dönteni egyik vagy másik 
építészeti jelleg javára, hanem az egész

környezet iránt érzékeny gesztusokkal, de 
lényegét tekintve önálló állításként létezik. 
Magabiztos megjelenésével nem alkalmazkodik, 
hanem környezetét ő kapja rendbe úgy, mint 
tanár szigorú pillantásával az épp szétszaladni 
akaró gyereksereget.

Az új bírósági épületnek hasonló fontossá
got tulajdonítok. Bár egészen más indíttatásból, 
más logikával és más eszközökkel született 
meg ez a ház, mint a Barbakánnál említett, 
összeköti őket mégis a két alkotó team határo
zott értékszemlélete. A bíróság épülete sem az 
elvárásoknak és közhelyeknek való megfelelés 
vágyából született, hanem a hely, a program és 
az alkotók személyiségéből együttesen 
következő önálló alkotás. Viszonylagosan kis 
mérete ellenére ez is erős kijelentésként hat 
vissza az elbizonytalanodó környezetre. Nem 
kerül vitába, és nem akar barátkozni a 
közelében lévő épületekkel, hanem -  ahogyan 
azt már jeleztem -  egyszerűen kinő a földből, 
sziklatömbként, öt oldalon megkomponált for
maként magabiztosan van jelen.
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Koszits Attila

A kis zöld törpe esete a vizuálgagyival -  részlet

25 emelet fény 
2005. szeptember 27.
Magasház és környéke

Kezdjünk már valamit legalább virtuálisan a 
Magasházzal, ha már az illetékesek nem jutnak 
dűlőre vele. Hívjuk fel a figyelmet látványos 
vizuális akcióval a sok éve megoldatlan prob
lémára, jöjjenek a kreatív alkotók. Hisz a 
toronyház jelkép is, nemcsak a tehetetlenségé, 
hanem a szocializmus időszakának 25 emelet 
magas kirívó példája, a nagyzolás, hibás 
várostervezés emblematikus vadhajtása. Pécs 
építészeti kultúrájába sosem szervesült ez a 
gigant...

Az eredetileg a Pécsi Napok Örökség 
Fesztiválra tervezett akciót az esős időjárás 
miatt egy héttel később tartották meg. A ftyer 
szerint: „Két pécsi alkotócsoport egy új vizuális 
technikát felhasználva fénnyel festi meg a pécsi 
Magasházat. A fényfestést videoperformance 
gazdagítja majd, és az eseményhez két pécsi 
zenekar nyújt zenei aláfestést. Az egyedülálló 
rendezvény a »Pécs Európa Kulturális Fővárosa 
-  20io« projekthez kapcsolódik.” (A fényprojek
tet a Controll Stúdió Filmegyesület és a 
Carbontronic Vizuális Művészeti Szabadcsoport 
hozta létre)

A közvilágítást a fényszennyezés megszün- 
tetése/csökkentése érdekében kikapcsolták/

mérsékelték. Ahogy közeledtem, egyre inkább 
meglepett a látvány: a kísértetház északi 
oldalán írásvetítőkkel (?!) közhelyesen ábrázolt 
kígyós, halas, kolbászból van a kerítés, stb. 
színes motívumokat lőttek fel, lásd. primitív 
kultúrák, naiv művészet. Ez az emlegetett új 
vizuális technika, gyenge fényű írásvetítőkkel 
egyfolytában állóképeket meredeztetni a magas
ba? Színvonalasabb megvalósítás esetén ez 
a statikus képsor egyébként jó kontraszt lett 
volna a kor végletekig felpörgetett vizualitására. 
Az életveszély miatt sok éve kiürített, s azóta 
lakatlan szellemtorony keleti oldalán, mint füg
gőleges, osztott képsíkon megjelenő képek is 
bővelkedtek a szellemtelen megoldásokban. 
Projektorokkal kilőtt mozgó videoanimációk, 
átúszó halacska, forgó sarló, fekete-fehér op- 
artos ábrák, fehér és színes fények, stb. válta
koztak bábeli intimékszerekként, nem sok te
kintettel a fal strukturáltságára (ablakok, erké
lyek). Gyatra vizuáleffektek szintjén, mint egy 
kommersz diszkóban. S mivel nincsen beépített 
nagylátószögű- vagy legalább halszemoptikám, 
a gigantikus falak alkotta képmezők mérete, s 
a környező építmények és egyéb korlátozó 
úttárgyak, fák, parkok, stb. „jóvoltából” a kellő 
távlat hiánya miatt sem tudott érvényesülni 
a látvány. A több oldalra vetítés így nem vált 
komplexen érzékelhetővé, csak mint egy mére
tes térplasztikánál, egy-egy oldal körüljárásával.

Meglepő nagy lézerbetűk is feltűntek, csak 
amikor el tudtam olvasni, jöttem rá, hogy tiszta 
reklámról van szó: a hangosító- és fényberen
dezések tulajdonosának a nevét népszerűsítet
ték. Az eget ostromló ház már Bábelnél sem 
jött be, na itt meg jócskán keveredtek a kom
mersz elemek, művészettel sajnos nyomokban 
sem lehetett találkozni. A berendezésekhez 
adott gyári effektek uralták a lézermegoldáso
kat, a füstre szórt holografikus ábrákat is már 
ősidők óta (múlt század) használják.

A rendezvény végén a ház északi falán megje
lenő pici, majd egyre növekvő zöld lézertörpe 
tényleg emblematikus jele lett az eseménynek. 
Aztán a fények kialudtak, eltűnt a gagyi-színes 
fényfesték, s újra nyakunkon maradt a szürke 
betonkolosszus. De végű lis az akció elérte 
a célját: lám milyen elmélkedésre késztetett, 
s a negatív tapasztalatok alapján leszűrhetők a 
tanulságok. Megfelelő és ellenőrzött referenciák 
nélküli csoportok ilyen nagyszabású rendez
vényt ne prezentálhassanak, mert íme az ered
mény... Egy ilyen projektet rá lehetett volna 
bízni hozzáértő művészeti karos vagy akár más 
szakos hallgatókra, végzett művészekre, akik 
már bizonyítottak. Netán a projekt élére állha
tott volna egy nagy tudású művész/tanár.
A városhoz tartozás érzését azért még így is 
növelte az esemény. Echo 2005/6.

Nemzetközi térben, nemzetközi színvonalon
Kerekasztal-beszélgetés az EKF megvalósításáról -  részlet

Lapunk kezdeményezésére 2005. november 15-én 
beszélgetésre került sor az Európa Házban azok
ról a kérdésekről, amelyek a Pécs által elnyert Eu
rópa Kulturális Fővárosa 2010 cím megvalósításá
val összefüggő, soron következő tennivalókkal, 
szervezeti feladatokkal, lebonyolítási ügyekkel 
kapcsolatosak. A beszélgetésen a Pályázati Kabi
net részéről Takáts József és Tarrósy István, az 
Echo képviseletében Cseri László, Patartics Zorán 
és P. Müller Péter vett részt.

Városidentitás és önkéntes munka

-  PMP: Annak, hogy a város elnyerte a címet, 
van egy továbbgyűrűző lélektani hatása. Nem 
tudjuk pontosan, hogy kiben mit mozdít meg ez 
a dolog. A Pannon Filharmonikusok vezetője 
egy rádióműsorban mondta, hogy miután beje
lentették az EKF-cím elnyerését, világhírű 
zenészek jelentkeztek a zenekarnál, hogy 
szívesen jönnének föllépni Pécsre. Most még 
nem tudjuk, hogy e cím hatására jön-e ide 
beruházó, hogy szállodát építsen. Ám van 
ennek a folyamatnak egy másik oldala is, ez 
pedig az itt élők újfajta identitásának, a váro
sukhoz való újfajta lojalitásnak az elindulása. 
Mindez a részvétel, az önkéntesként való 
közreműködés szempontjából nagyon fontos. 
Külön kérdés és feladat, hogy miként lehet 
megszervezni az önkéntességet és lehetővé 
tenni a tevékeny részvételt.
-  TI: Magyarországon sokáig munkajogilag sem 
lehetett értelmezni, hogy mi az, hogy önkéntes. 
Nemrégiben egy törvénymódosítás után -  amely

18 és 25 év közötti fiataloknak ad lehetőséget 
arra, hogy önkéntesként dolgozzanak cégeknél - 
már igen. De klasszikus értelemben az 
önkéntesség mégiscsak új dolog lesz Pécsett is, 
a térségben is és Magyarországon is. 2006-tól 
ki kell találnunk ennek a formáját, menedzs
mentjét is: sok-sok önkéntessel kell dolgoz
nunk. Azt kell elérnünk, hogy presztízskérdés 
legyen az, ha valaki önkéntes lehet a kulturális 
főváros-évben.

-  PZ: A civilség talpra állításáról is szó van itt. 
Pillanatnyilag olyan gátlások működnek sok 
emberben, hogy például nem tudnak nor
málisan, hasznosan részt venni egy vitában 
sem. A két EKF-pályázati forduló előtt hány 
olyan civil volt, aki gyakorlatilag inkább lerom
bolta, ami addig fölépült, pusztán azért, mert 
nem találta a helyét ebben a közegben, és nem 
tudta, hogyan kell viselkedni egy vitában?
Olyan emberek, akikben nagyon sok érték van. 
Tájékoztatni kéne tehát az embereket arról, 
hogy mi zajlik itt, és arról, hogy például az ő 
szerepvállalásuk hogyan alakulhatna.
-  TI: Ez nagyon komplex programot igényel.
Erről megint csak Liverpool tud kiváló példával 
szolgálni, ahol célcsoportokra bontva találták 
ki, hogy a kisiskolásokat, a vallási 
közösségeket, az egyesületeket stb. hogyan 
tájékoztatják és hogyan vonják be a tennivalók
ba.

-  PMP: A tájékoztatásból az Echo is szeretné 
kivenni a részét.

-  TJ: Annyit mondanék még az eredeti kérdésed 
egyik részéhez, hogy azt biztosan kiváltja
a négy felvezető év, hogy a pécsi kulturális 
szereplők másként gondolják el a saját 
lehetőségeiket és a szerepüket, mint ahogy 
korábban elgondolták. Beleértve ide saját ma
gamat is. Valamennyiünknek egy kicsit másként 
kell gondolkodnunk, mint eddig. Nemzetközi 
térben és léptékben kell gondolkodnunk a saját 
tevékenységünkről, akár a lehetőségeit, akár 
a súlyát latolgatjuk. És ez az itteni kulturális 
szereplők többségének (nem mindegyikének) 
váratlan szituáció.

-  PMP: És ez kiemelheti a provincializmusból 
ezeket az intézményeket, legalább is 
reményeink szerint. Az pedig, hogy Pécs fölke
rülhet az európai térképre, hosszú távon azt 
jelenti, hogy ott is marad. Tehát ennek a cím
nek (és a vele járó munkának) olyan további 
hatásai vannak, amelyek nem 2010-ről szólnak, 
hanem több évtizedre, hosszú távra lehetnek 
érvényesek.
-  Tj: Én leginkább a saját történetemre tudok 
hivatkozni. Az a valamivel több mint egy év, 
amióta a kulturális főváros-projekttel foglalko
zom, nagyon sok szempontból megváltoztatta
a szemléletemet, és nagyon sok mindent tanul
tam. A kulturális főváros-projekt szemléletvál
tozási és tanulási alkalom. Sokunk életében 
páratlan lehetőség: nem biztos, hogy megérünk 
még egy hasonlót ebben a városban.

Echo 2005/6.
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Várkonyi György

A szakértelem mint bolsevista trükk -  részlet

Az a beállítás, ami a múzeumot bevételi szem
pontból csődtömegnek tűnteti föl, egyszerűen 
hamis. Egyrészt cáfolható számokkal, másrészt 
nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a 
múzeum az utóbbi időkben teljes szakmai 
működését (gyűjteménygyarapítás, kiállításren
dezés, publikációk, műtárgyvédelem) eredmé
nyes pályázatok és a külső partnerekkel kötött 
előnyös szerződések révén finanszírozza. Ez a 
bevétel láthatólag nem is számít a fenntartó 
szemében, mert nem vonható el, nem 
fordítható más, okosabb célokra. Fájdalom, ez 
valóban így van. A vita kezd a kampánytaktikák 
vetélkedéséhez hasonlítani. Az egyik fél szloge
neket hangoztat (különös tekintettel Európára, 
aminek unos-untalan emlegetését érdemes 
volna jogi eszközökkel korlátozni), a másik 
számokat és adatokat vonultat fel. „Európai 
szint”, „európai gyakorlat”. Csak arra gondolha
tok, hogy bizonyára más Európa-fogalmat 
használunk.

Bevétel és autonómia kérdései természete
sen nem választhatók el egymástól, és 
történetileg is elemezhetők. A konszolidált 
pártállam egyrészt finanszírozta, másrészt ideo
lógiai szempontból felügyelte intézményeit. 
Figyelmét a politikai reprezentáció és kockázat 
szempontjainak mérlegelésével koncentrálta. 
Ezért azután „élesen követte” a színházat és a 
filmet, s jóval lazábban kezelte a múzeumokat, 
amelyeknek szakmai függetlensége majdnem 
korlátlan volt. Példa erre a pécsi művészeti 
gyűjtemények és életmű múzeumok kialakulása 
is. A művészetpolitikai diktátum beérte a kitün
tetések és a reprezentatív megbízások kézben
tartásával, esetenként a botrányosnak 
minősített kiállítások bezáratásával. (A neo- 
avantgárd renitenseinek titkosszolgálati megfi
gyelése mások üzlete volt, nem jelent meg a 
nyilvános kultúrpolitika szintjén.) A múzeumi 
gyűjtés és kiállítás szakmai ügy volt. A „tiltott” 
kategóriába tartozókat a múzeumok 
következmények nélkül gyűjthették. Úgy tűnik, 
hogy ma a múzeumokra nehezedő gazdasági 
nyomás a beavatkozás kíméletlenebb és direk- 
tebb formáit is megszülheti. Voltaképpen 
érthető. Ott többnyire osztogatásról volt szó, 
itt hovatovább fosztogatásról. Mert mi másnak 
nevezzük azt, amikor a tulajdonlás alapján meg
foszthatják a múzeumot a gyűjteményei fölött 
való rendelkezés jogától. Ha az elvekre koncent
rálunk, be kell látnunk, hogy a betiltott és az 
elrendelt kiállítás között -  a gesztus tekinteté
ben -  nincs lényeges különbség. Mindkét 
intézkedést lózungokkal lehet alátámasztani. 
Akkor az MSZMP KB határozataira hivatkoztak, 
ma az európai normákra. Mindezt megtetézi a 
szemmel láthatóan bulvárosodó napisajtó zsur
nalisztikái nyelvezete is. Az a kisebbik baj -  bár 
elég árulkodó -  hogy a műtárgy szinonimája 
ebben a szövegkörnyezetben a „kincs” és a 
„csoda”, jóval veszélyesebb szófordulat az, 
amikor a fent nevezett objektum úgymond a 
raktárban „hever”, „porosodik”. Mintha a 
gyűjtemények raktári elhelyezésének puszta

ténye valaminő skandalum volna, mintha az, 
ami egy múzeumban nincs folyamatosan 
közszemlére téve, az nem is töltené be 
funkcióját. A múzeumot a kiállítással azonosító 
szemlélet a múzeum fogalmával és rendelteté
sével kapcsolatos zavarról árulkodik. Az a 
gyűjtemény, aminek minden darabja látható, 
ugyanis nem múzeum, legfeljebb kiállítóhely. 
Múzeumnak azt a helyet, szervezetet nevezik, 
ahol a muzeális anyag gyűjtésének, 
tudományos feldolgozásának és közzétételének 
(kiállításának és publikálásának) hármas 
egysége megvalósul. Az állandó kiállítások 
a jéghegy csúcsát képezik. Ami azon kívül van, 
az nem hasznosítatlan érték, raktári ballaszt, 
hanem -  normális esetben -  biztonságosan 
őrzött, szakszerűen nyilvántartott, a 
tudományos kutatás és a legkülönbözőbb 
időszakos kiállítások számára hozzáférhető 
bázis. A múzeum elsősorban ennek az anyag
nak s a hozzá társuló ún. segédgyűjtemények
nek révén kapcsolódik be a hazai és 
nemzetközi tudományos vérkeringésbe. A kiál
lítás és a gyűjtemény között természetesen 
létezhet feszültség. A Csontváry kiállításon 
(csak nevében „múzeum”) például több mű 
látható, mint amennyit a gyűjtemény tartalmaz. 
Az anyag többsége letét. A Modern Magyar 
Képtár gyűjteményében viszont számos olyan 
műtárgy található, amelyek helyszűke miatt nem 
kerülhetnek állandó kiállításra. Mi több, számos 
olyan életmű-kollekció, hagyaték, egykori 
magángyűjtemény van, amelyek önmagukban is 
megalapozhatnának egy-egy állandó kiállítást. 
Ugyanakkor a kis kiállítóhelyek szaporításának 
és a raktári anyag teljes körű bemutatásának 
határt szab a józan ész és a költségvetés.
A „kincs”, a „csoda”, a szenzáció viszont nem 
csak látványosság és bevételi forrás, hanem 
tudományos dokumentum is. A műtárgynak 
tehát többféle értéke van. Kereskedelmi, attrak
tív és tudományos. A három között nincs oksá
gi összefüggés. A múzeumi kiállítás nem puszta

látványosság, hanem tudományos ismeretter
jesztés is. Csodák egymás mellé helyezéséből 
tudományos értékkel bíró kiállítást aligha lehet 
rendezni. A muzeológia szakma, amit nem 
véletlenül tagolnak tudományterületekre.
A Janus Pannonius Múzeum országos, sőt a 
képzőművészet területén nemzetközi gyűjtőkör
rel felruházott tudományos kutatóhely. Egyik 
jogosítvány sem automatikus, ki kellett 
érdemelni. És fenn is kellene tartani, a meg
csappant létszám, a megkurtított költségvetés, 
a röghöz kötöttség ellenére, foggal-körömmel.
A múzeum (és fenntartója) nem viselkedhet 
azonban úgy, mint egy deklasszált arisztokrata 
vagy lecsúszott polgár, aki hogy a rezsit 
kifizethesse, zálogba csapja a családi ezüstöt.
A vagyon ugyanis végső soron nem az övék, 
hanem -  hangozzék bármily patetikusan -  
a nemzet kulturális öröksége. Akként keli bánni 
vele. A múzeum ugyanakkor köthet -  és kötnie 
is kell -  racionális üzleteket. Akár tartós letéti 
szerződéseket is. Ezek határait a szakszerűség, 
a biztonság és a méltóság jelöli ki. A kiállított 
műtárgyak nem válhatnak egy hidegkonyhai 
büfé vagy dohányzó kulisszáivá, Csontváry 
festményei között nem röpködhetnek pezsgős- 
dugók. Mindkettőre volt példa bőven, múzeumi 
épületen belül is.

A baj nagy. A büszkén közzétett fenntartói 
intézkedéscsomagból kiolvasható, hogy az neg
ligálja az ország egyik legtekintélyesebb megyei 
múzeumának teljes szakmai múltját, tradícióját, 
s megszakítja az értékek egymásra épülésében 
megtestesülő kontinuitást. A tulajdonnal együtt 
kisajátítja a jövőt. A tervek megalkotói viszont 
nem hagyhatják magukat zavartatni holmi jogi 
és szakmai aggályoktól, értelmiségi nyavaly- 
gástól. Ha kiderül ugyanis, hogy az intézmények 
új működésére vonatkozó tervek teljesíthetet
lenek, az azt jelenti, hogy az ezekre épülő és 
érdemi vita nélkül elfogadott megyei költség- 
vetés teljességgel megalapozatlan.

Echo 2006/2.

Victor Vasarely: Harpis, 1950
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Cseri László

Temetni jöttem
Azt már a kezdetektől tudjuk, hogy az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázatot Pécs városa a 
civilek nélkül nem nyerte volna el. Ha Takáts 
józsef nem áll elő azzal a koncepcióval, amelyet 
végül az önkormányzat kénytelen volt befogad
ni -  hiszen semmilyen alternatívát nem tudott 
vele szemben felmutatni - ,  akkor feltehetően 
nemhogy elbuktuk volna a tizenegy hazai város 
közt rendezett nemes vetélkedést, de nem lett 
volna mit beadni a megmérettetésre. Amit 
a vezető kultúrpolitikusok addig felvázoltak -  
méretes kultúrpalota, magasház, mint EKF-köz- 
pont - ,  ötletnek is nevetséges volt, nemhogy 
koncepciónak. Az önkormányzat érdeme a siker 
elérésének folyamatában voltaképpen nem más, 
mint hogy a pályázati anyag elkészítését végül 
is nem akadályozta meg, bár ha kicsit szigorúb
ban értékelünk, kijelenthetjük: azért nem 
történt meg a pályázati folyamat ellehetetlení
tése, mert még az akadályok felállításában sem 
mutattak kellő tehetséget és talpraesettséget. 
Most, hogy lassan egy év telt el a győzelem 
bejelentése óta, érdemes megvizsgálni, mire 
jutott a város a program megvalósításának 
előkészítése terén, tanult-e az EKF korábbi 
szakaszának hiányosságaiból vagy sem.

Hangversenyterem: focipályán vagy temetőben

A hangverseny- és konferenciaterem pályázati 
kiírásáról már a tavasszal döntött a képviselő- 
testület, miután ez volt az egyetlen az öt kulcs
projekt közül, amely -  köszönhetően Horváth 
Zsoltnak, a Pannon Filharmonikusok igazgatójá
nak -  szakmai szempontból jól előkészített volt. 
A pályázatot azonban azóta sem írták ki, mert 
időközben elbizonytalanodtak a helyszín tekin
tetében. Miután az építész szakma a lehetséges 
tíz közül már 2005 tavaszán javasolt néhány 
helyszínt, a helyi hatalom a Balokányliget 
teniszpályáit választotta, amelytől pedig az 
építészek különböző elképzeléseket megfogal
mazó érdekcsoportjai egyöntetűen óvták a 
várost. A Balokányt aztán egyszer csak felvál
totta a PEAC pálya mint lehetőség, s jelen pil
lanatban is ez az elképzelés él. A tervpályázatot 
azonban nem lehet kiírni, mert a terület az 
egyetem tulajdonában van, amely ugyan hajlan
dó átadni a pályát a város számára, de egymil- 
liárdra taksálja, illetve az ilyen értékű cserein
gatlan felajánlása egyelőre komoly kihívást 
jelent az önkormányzat számára. Amennyiben 
nem tud megegyezni a város az egyetemmel, 
a hangversenyterem az önkormányzati tulajdon
ban lévő teniszpályákra épül. Ez a terület azon
ban valamikor a pécs-budai külvárosi temető 
volt, amelyet 1832-ben zártak be, sírköveinek 
egy része, lefelé fordítva, ma is a Széchenyi tér 
burkolatául szolgál. A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal részint ezért, részint pedig a szomszé
dos, műemlékké nyilvánított Balokányfürdő 
miatt a teniszpályákon feltárási munkálatokat 
végez majd, amely késlelteti az építkezést, s 
ennek beláthatatlan következményei lehetnek. 
Ha arra gondolunk, hogy a helyszín kiválasztása 
már másfél évvel ezelőtt elkezdődött, s most 
ugyanott tartunk mint akkor, pontosan 
lemérhetjük a folyamat haladásának sebessé
gét, és az önkormányzat alkalmatlanságát a 
feladat megoldására.

az EKF-et, nem dicsérni

Z so ln a y  K ulturális Negyed

lionális Könyvtár é s  Inform ácíóközpont
- - it t Jjlfi— IS rr Zenei é s  Konferenciaközpont

Tudásközpont a rendelőintézet mellett Az „öt kulcsprojekt” fejlesztési terv eredeti helyszínei

A Regionális Könyvtár és Tudásközpont -  
amelyről nem tudni, mitől regionális és mitől 
tudásközpont -  a nyertes pályázat szerint az 
egykori Juno Tanszéknek nevezett, időközben 
lebontásra került kocsma telkén kapott helyet. 
Nagyjából a pályázat győzelmének időpontjában 
azonban a város százszázalékos tulajdonában 
lévő PVV Zrt. -  amelyet az önkormányzati va
gyon kezelésére hoztak létre -  ezt az ingatlant 
eladta egy magánszemélynek. A könyvtár elhe
lyezésére ezek után a PEAC pályát nevezték 
meg, majd a legutóbbi elképzelés szerint a 
10-es tömböt, vagyis a Zipernowszky szakiskola 
melletti parkolót. Ez az újdonsült elképzelés 
azonban azzal járna együtt, hogy a szomszédos 
területeken lévő létesítményeket -  miután azok 
funkciói nem összeegyeztethetők a hangver
senyterem és a könyvtár funkcióival -  le kellene 
bontani vagy át kellene építeni, kivásárlásuk 
elkerülhetetlen. Az önkormányzat becslése 
szerint a 10-es tömb 400, a McDonald’s 179, 
a benzinkút 296, a Penny Markét 464, a PEAC 
pálya 542 millió forintért vásárolható meg, a 
Zsolnay és Universitas utca közti lakótömb 
pedig 600 millióért.

Túl azon, hogy a tárgyalásokat már másfél 
évvel ezelőtt le kellett volna folytatni, a fenti 
összegek, mint már láttuk a PEAC pálya 
esetében, nemigen tarthatók. A 10-es tömb 
magántulajdonban van azóta, amióta a város 
eladta, visszavásárlása pedig aggályos, mert 
ugyan a szerződés szerint 400 ezer alatti 
szabott áron visszavehető, de a tulaj, látván,

hogy az ingatlan időközben felértékelődött, 
egymilliárdot kér. A tárgyalások során ez az 
összeg mérséklődött ugyan, de megállapodás 
nincs, egy bírósági procedúra lefutási ideje 
pedig az építkezést ellehetetlenítené. A legfris
sebb elképzelés szerint a Tudásközpont a Lánc 
utcai rendelő előtti területre épülne, ez pedig 
nyilvánvalóan kényszermegoldás.

A sziklába vájt Nagy Kiállítótér

Ezt a kulcsprojektet a Papnövelde utca 5. 
számú műemlék épületben képzelték el 
a pályázatírók, az egykori vármegyeháza 
területére, annak udvarára. Az udvar és a 
határoló várfal történeti értékeire azonban 
figyelemmel kell lenni a tervezés során, így az 
1100-1200 négyzetméter alapterületű kiál
lítóteret, melynek fele minimum 6, maximum 
8 méter tiszta belmagasságú tér kell hogy 
legyen, jórészt a föld alá süllyesztve gondolják 
el a kiírók. Időközben kiderült, hogy a vékony 
földréteg alatt tömör szikla található, amelyet 
valamilyen technikával szét kell bontani és 
kihordani, hogy az épület megépíthető legyen. 
A műemléki környezet miatt a robbantásos 
módszer elképzelhetetlen, így józan számítások 
szerint a szakemberek fél évre becsülik a kő 
kitermelésének és elszállításának időtartamát.
A még ki sem írt pályázat eredményhirdetését 
2007 februárra tervezik, a kivitelezés 
megkezdését pedig 2008 áprilisára. A féléves 
csúszást is figyelembe véve, legfeljebb 2010 
közepére készülhet el a Nagy Kiállítótér, addig 
az idelátogató turisták a rohamléptű építkezést 
tanulmányozhatják.

Kalandpark a közterület közepén

Az EKF igen hasznos munkát végző tanácsadó 
testületé, az ÉVarc javaslatot fogalmazott meg 
a „Közterek és parkok újjáélesztése” elnevezésű 
projekt előkészítésével kapcsolatban. Többek
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között megállapította, hogy a jelentős társadal
mi hatású közösségi beruházások 
előkészítésének Európában elfogadott módja a 
pályázatok kiírása, melyet hazánkban is törvény 
illetve jogszabály tesz kötelezővé. A közterü
leteket érintő beruházások esetében a társadal
mi párbeszéd végig kell hogy kísérje az 
előkészítés és megvalósulás folyamatát, s a 
tervezési folyamatok szervezéséhez kívánnak 
megoldást adni. Hangsúlyozzák, hogy sok 
helyszínen, de összességében 7,4 milliárd forint 
elköltésére készülünk, melyben benne foglal
tatik az Uránváros közterületi és közpark rekon
strukciója is, erre a tervek szerint 483 millió 
forint áll majd rendelkezésre. Az önkormányzat
nál azonban jelentkezett egy kft., amely a ter
vezett rekonstrukciós terület kellős közepén, 
3500 négyzetméteren kalandparkot szeretne 
létrehozni. A PVV Zrt., mint a közterület kezelője 
alkalmasnak találta az ingatlant a beruházás 
számára, majd az önkormányzat szeptember 
21-i ülésén határozatban szentesítette azt a 
szerződést, amely 15 évre bérbe adja a területet 
az említett kft.-nek. Még ahhoz is hozzájárultak, 
hogy az eredetileg felmerült 147 ezer forintos 
havi bérleti díjat 50 ezerre mérsékeljék, mert a 
vállalkozó ingyenjegyeket ad majd át a város
nak. Felmerül a kérdés, miként fordulhatott 
mindez elő, különösen annak ismeretében, 
hogy a PVV Zrt. vezérigazgatója egyben a 
„Közterek és parkok” elnevezésű kulcsprojekt 
hivatalosan kinevezett stratégiai irányítója? 
Hogyan lehetséges az, hogy a kalandpark létre
hozását tartalmazó előterjesztés több bizottság, 
így a kulturális bizottság szűrőjén is átment, 
és senkinek nem tűnt fel, hogy a mellékelt 
térképen feltüntetett helyszín a közel 500 mil
liós projekt része?

Gyerekcipőben a Zsolnay Kulturális Negyed

A közel 11 milliárdos projekt elemeiről döntött 
legutóbb a közgyűlés, de a tervpályázat kiírása 
egyelőre szóba sem kerülhet, hiszen az 
előkészítettség még gyerekcipőben jár. Néhány 
hete történt meg csupán a Zsolnay gyár ter
melési helyszínének kiválasztása, s derülhetett 
ki, hogy melyek azok a fennmaradó területek, 
ahol a kulturális negyed helyet kaphat. Az 
előzetes szakértői vélemények alapján három 
megoldás körvonalazódott korábban, közülük 
az előterjesztés azt a változatot javasolta elfo
gadásra, amely a termelést a gyárterület keleti 
csücskébe telepítené. Akadt olyan politikai 
vélemény is, amely tisztább viszonyokat 
teremtő, zöldmezős beruházás mellett érvelt, 
mondván, a gyár területének egészét pedig meg 
kellene hagyni a kulturális negyed számára.
A három variáció között nem szerepelt az a 
javaslat, mely szerint ésszerűnek látszana az út 
másik (déli) oldalára átvinni a termelést, ezt a 
lehetőséget nem vizsgálták, a legolcsóbb és 
egyben legkényelmesebb változat 
győzedelmeskedett. A pályázat kiírásának 
időpontja egyelőre nem ismert, hiszen olyan, 
önmagában is komplikált projektelemek rész
letes kidolgozására van még szükség, mint 
a Zsolnay Ipartörténeti Témapark, a Bóbita 
Bábszínház, az ArtStart Inkubátorház vagy a 
PTE Művészeti Kar. Ez utóbbi kialakításához 
szenátusi döntés is szükséges.

Nem választottak művészeti igazgatót

Szeptember 25-én sajtótájékoztatót tartott a 
városházán a kultúráért felelős alpolgármester, 
Kunszt Márta. Mint elmondta, öt pályázat 
érkezett be a művészeti igazgatói posztra,

közülük kettőt formai okokból kizártak, s végül 
erősorrend alakult ki. Az első helyen Körösi 
Orsolya végzett, hangsúlyozta az alpolgár
mester, aki 2000 és 2002 között a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának művészeti 
helyettes államtitkáraként dolgozott, 2001-ben 
pedig a franciaországi magyar kulturális évadot 
menedzselte, ezért Jacques Chirac elnöktől 
megkapta a Francia Becsületrendet. A művészeti 
vezetőről a szeptember 28-i rendkívüli köz
gyűlés dönt majd, ígérte, azt az erősorrendet 
előterjesztve, amelynek Rubovszky Rita a 
második, Máté Péter a harmadik helyezettje.
A város vezetése egyébként azt is hiányolta, 
hogy a pályázaton nem vettek részt igazi 
sztármenedzserek.

Szeptember 28-án azonban a három 
meghívott hiába érkezett a közgyűlési meghall
gatásra, az előterjesztést levették a napirendről, 
ezzel megsértették a kiírást, hiszen a döntésnek 
szeptember 30-ig meg kellett volna születnie. 
Ugyanezen a napon viszont megjelent a Magyar 
Nemzetben egy írás, amely Körösi Orsolya 
szerint elfogadhatatlan volt, mint azt egy 
közleményben tudatta. Véleménye szerint több 
olyan valótlanságot tartalmazott, amely a 
pályázatot és a pályázat elbírálóit rá nézve igen 
hátrányosan befolyásolhatta, s amely állítások 
őt személyében, szakmai munkájában és becsü
letében is súlyosan sértették. A lap azt állította, 
hogy a franciaországi kulturális évad 
szervezésével és az ezzel járó kitüntetéssel 
kapcsolatos erényeket Rubovszky Rita önélet
rajzából ollózták ki. Körösi ezt tagadja: „A lap 
állításaival és sugalmazásaival szemben az 
NKÖM művészeti és nemzetközi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkáraként részt vettem 
a 2001. évi franciaországi magyar kulturális 
évad szakmai munkájában, felügyeletében.
A lap állításaival szemben a Francia Nemzeti 
Érdemérem (Becsületrend) Főtiszti keresztjének 
kitüntetettje vagyok. A cikk sugalmazásával 
szemben sem az önéletrajzom, sem a 
pályázatom nem ollózott más pályázó önélet
rajzából egyetlen sort sem.”

A valóság az, hogy a 2000-ben alapított 
Hungarofest -  melynek Rubovszky Rita volt az 
igazgatója -  szervezte 2001-ben a 800 milliós 
költségvetéssel bíró Francia Kulturális Évadot, 
majd később olyan jelentős rendezvényeket, 
mint például a vatikáni magyar kiállítás. A 
2001-es MAGYart csaknem nyolcszáz programot 
foglalt magába, és kétszázötven franciaországi 
településre jutott el. Körösi Orsolya nem 
szervezője volt az évadnak, hanem művelődési 
és a nemzetközi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkárként kapcsolódott hozzá, 
s kapta meg a kitüntetést, a Becsületrend 
alacsonyabb rendű fokozatát, amelyben a 
magyar küldöttség más tagjai is részesültek. 
Rubovszky Rita egyébként a napokban veszi át 
a Becsületrend legmagasabb fokozatát, ami 
külföldinek adható, a nagykeresztet, amely 
talán elég lesz a sztármenedzseri státusz elis
meréséhez a pécsi városháza számára.
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Az EKF
A Köztérfejlesztési program 
végrehajtásáról -  részlet

Ma már minden szakmai fórumon egyetértés 
tapasztalható annak tekintetében, hogy a 
köztér-revitalizációs program az öt kulcsprojekt 
közül a legnagyobb jelentőséggel bír. A szóban 
forgó közterületfejlesztési program megvaló
sulásának helyszínei a város területén szétszór
va helyezkednek el. Alapelvként fogalmazódott 
meg, hogy a beavatkozási területek a városi 
szövet olyan gócpontjait fedjék le, amelyek 
minőségi fejlesztése motorként szolgálhat a 
környező területek fejlődésének beindításához. 
A program keretében olyan fejlesztési pólusok 
és tengelyek kerülnek kialakításra, amelyeknek 
szerepe ma is adott, de nem kihasználtak vagy 
rosszul definiáltak, és amelyek ugyanakkor 
lefedik a város csaknem egészét, és a fejlődés 
lehetőségét kisugározzák a településterület 
egészére. A különböző típusú fejlesztések 
a város eltérő városrészeiben kerülnek meg
valósításra, illeszkedve a város szövetéhez és 
szerkezetéhez. A köztérfejlesztési program négy 
tevékenységi csoportba osztályozza az 
elvégzendő feladatokat. A 7,4 milliárdos költ
ségvetés tartalmazza (1) a műemlék-gondozási 
stratégia kidolgozását szolgáló programot; (2) 
az utcák és terek rekonstrukciós programját;
(3) a városi zöldterületek és szabadidős 
szabadtéri infrastruktúrájának fejlesztési prog
ramját; (4) valamint a karsztforrások 
hasznosításának programját. A városi szövet 
struktúráját összetartó utak, terek, parkok 
rendszerének megújítását szolgáló beruházás 
a város jelenlegi állapotát és potenciálját te
kintve grandiózus célok elérését vállalja 
magára. A pályázatírás időszakában a Patartics 
Zorán vezetésével működő programelőkészítő 
munkacsoport oly módon jelölte ki a beavat
kozási területeket és az elérendő céltartalma
kat, hogy azok megvalósulása esetén a város 
közterületi megújítása valóban elemi erővel 
megnyilvánuló minőségi javulást hozhat magá
val.

Az EKF pályázatírási szakaszában működő 
munkacsoport program-előkészítő tanulmá
nyában kidolgozta a munka elvégzéséhez szük
séges szemléleti alapelvek és szervezeti 
keretfeltételek vázlatát, valamint meghatározta 
az előkészítő munka folytatásához szükséges 
teendőket. Mindezt annak hitében tette, hogy 
egy nyertes pályázatot követő helyzetben biz
tosítani tudja a munka gyors és hatékony foly
tatását. A cím elnyerésével a programelőkészítő 
munka azonban -  csakúgy, mint a kulcsprojek
tek többségénél -  érdemileg nem folytatódott.
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Mindennek már közel egy esztendeje. Az EKF 
pályázat elkészítése óta semmilyen tartalmi hoz
zászólás vagy programelőkészítési tevékenység 
nem folyt a közterek revitalizációs munkájával 
kapcsolatban. ...

Az EKF pályázat eredményhirdetését 
követően célravezetőnek tűnt volna azonnal 
gondoskodni az öt kulcsprojekt előkészítéséért 
és lebonyolításáért felelős, szakmai kompeten
ciákkal is rendelkező irányítási csoportok felál
lításáról; valamint az építési-beruházási 
fejlesztések hátterében lévő intézményfejlesztési 
programadási munkák folytatásáról. A 
pályázatírásban résztvevő szakmai munkacso
port kezdetben elegendő lehetett volna a 
munka folytatásához, és alkalmas lett volna 
megalapozni, illetve irányítani a megfelelő 
szervezeti struktúra felépítését. Ehelyett a 
városvezetés halogatta a szakmai és döntési 
kompetenciakörök megnevezését. Ennek 
hiányában a munka nem indult el, mely később 
a jelenlegi késlekedések okává vált. Az idő 
azzal telt, hogy felelősséget érző szakmai és 
civil szervezetek követelték a folyamat 
megindítását és megfelelő szakmai alapra 
helyezését. ...

Ma már világosan látszik, hogy az új strukturális 
igényeket kielégítő városi minőséget biztosító 
megoldások létrejöttéhez Magyarországon nem 
elégséges a városfejlesztés jelenét meghatározó 
közigazgatási és döntéshozási gyakorlat. Pécs 
város köztér-rehabilitációs programjának kocká
zata abban rejlik, hogy a város képes lesz-e 
felmérni a fejlesztésben rejlő lehetőségeket. 
Képes lesz-e a feladat végrehajtásához szük
séges szakértelmet a projekt irányításába, 
előkészítésébe és lebonyolításába bevonni.
A köztérfejlesztési program előkészítését végző 
munkacsoport pályázati háttértanulmányában jó 
érzékkel mutatott rá a fejlesztési projekt leg

nagyobb kockázatára: az pedig a program 
végrehajtásában rejlik.

... A szabályozási tervben élő vezérlő típusú, 
és a piac kínálati igényeit kielégítő intézményi 
szabályozásnak át kell adnia helyét a 
lehetőségeket és érdekeket finoman ösztönző 
és befogadó menedzselés típusú irányításnak. 
Először persze a felismeréseken alapuló 
elkötelezettségnek kell megszületni a politikai 
döntéshozás szintjén. ...

Főleg a közösség nevében végrehajtott 
beruházások esetében jellemző, hogy a 
fejlesztések folyamatában kicsi a program
előkészítésre fordított energia. A programadás 
feladatát sok esetben a tervezési folyamat 
során megszülető eredménynek tekintik.

Elmondható ez a pécsi köztérfejlesztési pro
jekt esetén is. Eddig semmilyen felmérés, tanul
mány nem készült (és nem is tervezik 
elkészítését) azzal kapcsolatban, hogy miért 
szeretnek vagy nem szeretnek az emberek egy 
teret, mire használják vagy mire használhatnák, 
milyen funkciókat elégít ki egy tér vagy 
melyeket kellene kielégítenie, milyen 
meghatározó karakterei és funkciói lehetnek egy 
adott közterületnek, milyen tevékenységre 
épülő gazdasági lehetőségek rejlenek egy tér 
használatában. Egyszóval, ahogyan egy családi 
ház esetén, a tértervezés esetében is programot 
kell adni a tervezéshez és ez nem arculatter
vezők, dizájnerek és építészek feladata.

Egy köztérfejlesztési menedzsment felál
lításához és a szükséges vizsgálatok 
elvégzéséhez elengedhetetlen ismeretek nem 
boszorkánykonyhában kotyvasztott tudás pár
latai. Megfelelő szakértőket és cégeket felke
resve tanulmányok keretei között kell javasla
tokat kérni a lebonyolítás folyamatának terve
zéséhez.
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Balogh Róbert

Az utcai firkáló -
-  részlet

„A város szép, a nők rondák. ”

A belvárosi házfalak nagyobb részét tag-ek 
lepték el, de graffitik is akadnak, s itt-ott egy
két stencil, amelyek közül néhány már igazi 
műalkotásszámba megy. Pécsett körülbelül két 
tucat graffitis, kétszer ennyi tag-elő és úgy jó 
fél tucat streetart-os alkot az utcán. Az utcára 
kivitt alkotásaik a pillanatnak, az éppen akkor 
arra járónak szólnak, éppúgy, mint az 
utcazene, vagy az utcaszínház, mégis ők a 
legkevésbé szeretett utcai művészek. Az utcai 
firkáiét, ha tudja, elkapja a rendőr, olyan is 
előfordult, hogy megveri egy járókelő, vagy 
lefújja saját festékével...

Pécs városában 2006-ban egyetlen legális 
falfelület található a belvárosból Kertváros felé 
vezető felüljáró alatt: a felüljáró tartópillérei, 
egy kiégett diszkó környéke a vasúti sínek 
mellett agyonfújt betonkerítésekkel, minden 
egyéb helyen tilos graffitit festeni. Kijelenthe
tő, eme tiltás -  mint bárhol másutt is -  ered
ménytelen. Léteznek városi szubkultúrák, 
amelyek kommunikációs felületnek tekintik 
a belváros falfelületeit. Öncélú tag-elés 
(névfelírás) és változó minőségű graffitiken túl 
(csak szubkultúrán, adott csoporton belül 
értelmezhető a nonfiguratív ábrák, cirkalmas 
betűösszetételek jelentése, s eme csoportok 
egymással vetélkedve át-átfestenek már lefújt 
falfelületeket, néha még verekednek is a saját 
mű védelmében) még a streetart-jelenség is 
előfordul a városban, éppen úgy, ahogy bárhol 
a Földön.

A cikk mottójának szövegére Rómában 
bukkantak 2000-ben egy ókori palota 
feltárásakor, feltehetőleg a sikertelenség 
motiválta az állítás falba vésésére az alkotót.
Az biztos, hogy két évezred elteltével az, amit 
a köznyelv gyűjtőnéven graffitinak nevez, 
lassanként mindent elborító szennyáradattá 
növekedett a poszt-indusztriális társadalmak 
városaiban. A jelenlegi helyzet előképeként 
felemlegethetnénk a barlangrajzokat, esetleg 
az erdő fáiba bugylibicskával belerótt 
évszámokat, szíveket, az iskolai padokra írt 
ökörségeket, de nem járnánk el helyesen, ha 
csak ezekben keresnénk a graffiti-jelenség 
magyarázatát.

E cikk írására egy Street art-os mű 
késztetett. Egy bank automatától távoztamban 
egy szemetesen vettem észre egy angyalt, aki 
repül egy mező felett, s épp az akkor írott 
regényem címe állt a kép alatt: Elveszett. Úgy 
éreztem, megszólított ez a stencilmű.

Ahhoz, hogy e festőket, firkátokat, vagy 
művészeket megértsük, szociológiai, pszicholó
giai vizsgálatokat is végezhetnénk, de a graffi
tik földrajzi elhelyezkedéséből is levonhatók 
következtetések (iskolák, kollégiumok, 
szórakozóhelyek környékén van-e több, vagy 
egy elöregedő, családi házas környéken?).
Illúzió például, hogy a nagy, színes 
falfirkák/falfestmények csak éjszaka készülnek, 
három intenzív napot töltöttem terepszemlével, 
fényképezéssel, ez idő alatt nemegyszer és 
nemcsak legális helyen találkoztam fényes 
nappal, forgalmas helyen falfestő kamaszokkal 
(a legális helyen két-három 16 éves külsejű 
festett, a vezéralak fekete ruhában, a három



illegális önkifejezés
nagy alkotómunkáját elismerőleg bámulta négy
öt 13-14 éves fiúcska, egyikük elhaladt mellet
tem, a hátizsákjában összeütődtek a festékes 
flakonok, még a flakonban lévő golyók kocca
nását is hallani lehetett).

Az utcai művészet kötődik a lázadáshoz, 
az önmagáért való lázadáshoz éppúgy, mint az 
etikai alapon, a közösségért, a közösséghez 
szólni akaró szándékhoz. Az utcai művészet 
önkéntes szolgálat (csak megszállottakkal 
találkoztam e területen), többé-kevésbé anonim 
művészet, ezáltal visszanyúl a hivatalos 
művészet előtti időszakba. Felvállalja a mocs
kot, az ürességet, a szürkeséget, olyan 
falfelületeket, amelyek nyomasztók, s amelyekre 
pár óra munka után öröm ránézni. A Street art 
felvállalja a ronda tűzfalakat, a társadalmi 
igénytelenségből évtizedeken át mocskos 
betonkerítést, s alakít a környezetén.

A rengeteg „tag” és rossz ízléssel felfestett 
graffitin túl akad Pécsett egy ellenpélda (bár 
még úgy 70%-ig készült el -  mondta Bodó 
Márton, alias Böbék). A Közelítés Galéria 
szervezésében létrejött 2006 májusában a 
budapesti Intermédia Tanszékkel közösen egy 
kiállítás a Hattyúházban, amelyhez kapcsolódott 
egy akció -  Budapestről érkezetek streetart- 
osok és pécsiek is közreműködtek. A Street 
project helyszínét Bodó Márton javasolta: a 
Damjanich utcai nagy szürke betonfalat (amely 
mögött a PTE állatkísérleteihez használt 
kutyákat őrzik, de a közelben található a PTE 
Művészeti Kara, az ott dolgozókat, tanulókat 
egy évtizedig láthatóan nem foglalkoztatta túl
ságosan a környezetük). A falon a ’8o-as évek
ből maradt egy Mistral lógó illetve korábban 
a Burzsoá Nyugdíjasok nevű együttes tagjai is 
festettek néhány művet, de ettől a betonkerítés 
egynemű szürkesége dominált az utcában. Bodó 
javaslatára a Street art projecthez nem kértek 
engedélyt az önkormányzattól, a fal tulajdono
sától (PTE) szintén nem, s szombat délelőtt 10 
órától festeni kezdték a falat. Éppen elterelés 
volt, óriási forgalom lett egy városi futóverseny 
miatt, ezért a Damjanich utca forgalma több
szörösére nőtt a szokásosnál, s maguk az 
alkotók csodálkoztak legjobban, hogy nem állí
totta le őket a rendőrség, csak délután 3-kor 
ért oda egy rendőrautó, s mint az akció
filmeken, befarolt a járdára, rendőrök vágódtak 
ki a kocsiból, s felírták az alkotók adatait. 
Rongálás gyanújával feljelentést tettek, de 
azóta sem történt semmi az ügyben. Azóta is 
folyton változik a fal. Megjelentek a T-betűk 
(A Tűr-Tilt-Támogat 3 T-jére utalva). Böbékkel 
beszélgetve első akciójára is rákérdeztem. Az 
Alagutat jelölte meg. Majmokat festett a kék 
körökbe. A 12 majom című Gilliam filmre utalva, 
s várhatjuk a támadást (a filmben erre utal a 
majomgraffiti). De József Attila portrék is szere
pelnek repertoárján.

Mi lenne a megoldás? Más országokban 
több a legális felület. Vagy ott a murai 
lehetősége -  tűzfalakat adnak művészeknek, így 
óriási, egész házfalat beborító művek jöhetnek 
létre komoly szellemi és anyagi ráfordítást 
igényelve az alkotóktól. Pécsett az ilyen 
felületeken vagy reklámok terpeszkednek, vagy 
hullik a vakolat. A tag-re nincs más megoldás, 
mint lemosni. Ahogy a matricaragasztási hév,
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pécsi házfalakon

úgy a tag-elés is lankadást mutat, a cikkre 
készülve a falfirkákra koncentrálva nem vettem 
észre jelentős számú változást a nyári hónapok 
alatt (de lehet, hogy az iskolai szünet volt 
csupán az ok).

Berlinben járva nagyobb mennyiségű 
matricát láttam, s kevesebb tag-et, s jó néhány 
legális graffitifelületet. Párizsban több öregebb 
graffitis (húsz év körüliek) felhagy a 
tevékenységgel, mert az újak (14 évesek) olyan 
gyenge minőségben festenek, s nem tisztelnek 
sem templomot, sem műemléket, szobrot, hogy 
szégyellik, ha őket is grafitisnek gondolják.

Az utca visszafoglalása történik a Street art 
által, az utca személyessé tétele -  ha virtuózok 
csinálják, akkor érdekesebb eredménnyel, mint 
ahogy az a képzőművészeti galériák visszafoj
tott hangú, hűvös, elegáns, befelé forduló 
világában lehetséges lenne. A szövegbuborék- 
matricák gyakran kerülnek reklámokra, a karcos 
mondataik gyakran értékesebbé teszik a kom
mersz termékre utaló plakátot, mint amit a 
fogyasztásösztönző szakemberek szeretnék. 
Mivel nem szervesül a reklámkommunikációba 
a stick art, meghökkent, vagy elgondolkodtat.
A matricaművészet mégis eltűnni látszik 
Magyarországon, ez a fajta gerilla-marketing 
remekei megismeréséhez a keresőprogramba a 
StickerNation szót kell csak beütni, s 30 ezernél 
több matricát lehet megtekinteni. A kultúrkri
tikai attitűd helyességét innen nem kérdő
jelezném meg. Az utcai művészet felhívja 
a figyelmet arra, hol is élünk. Saját 
környezetünkre. Párbeszédre ingerel. Amely 
aztán tovább folytatódik az Interneten. Mert 
a művek felkerülnek a világhálóra. Innen pedig 
már egyfajta nemzetközi párbeszéd részéve vál
nak. Mert Pécsett, a leendő Európai Kulturális 
fővárosban semmi újat nem találtak ki a graffi- 
tizők, a tag-elők, de még az a néhány Street 
art-os sem. Csak ki-ki a saját műgondjával, 
vagy igénytelenségével önkifejezési formára 
talált egy divatos, korszerű, vagy már idejét 
múló illegális művészeti ágban.
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Az Ipar utca sarkán „posztot" a rendőr

Jimmy és Bob pécsi „fellépése"

Pécs, Damjanich utca
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Dilettantizmus a minőség évszázadában
Egy amerikai professzor, Joseph M. Jurán 1994- 
ben a termelékenység évszázadának nevezte a 
20. századot, és azt jósolta, hogy a 21. század 
a minőség évszázada lesz. Ha évszázadok 
minőségét igyekszünk rangsorba állítani, akkor 
először óhatatlanul a reneszánsz jut eszünkbe. 
Az a gyönyörű korszak, amely jelképévé vált 
az átfogó szellemi és művészi műveltségi szem
léletnek, eszményképként megjelenő 
képviselőinek műveltsége egyben az erkölcsi 
minőség mértékét is jelenti számunkra, ha igaz, 
amit Márai ír, miszerint „a műveltség erkölcs 
is”.

Amennyiben nem tévedett Jurán, akkor most 
a reneszánszhoz hasonló minőségű évszázad 
küszöbén lépkedünk át immár több esztendeje. 
Ennek a nemes tartalomnak tökéletesen 
megfelelni látszik a 2010-es Európa Kulturális 
Fővárosa szellemisége, amelynek egyik fő 
letéteményese -  Essen és Isztambul mellett -  
Pécs városa lehet. Vannak azonban kétségeink 
afelől, hogy valóban a fentebb említett 
minőségi és erkölcsi magaslat tanúi lehetünk 
2010-ben, vagy akár már előbb, a felvezető 
években. Pedig ennek a törekvésnek voltak 
határozott, mostanság egyre inkább eltünedező 
jelei. A pályázatírás időszakában a pályázatíró 
csapat kvalitásában és erkölcsi tartásában, vagy 
a jelenben, az ÉVarc egyes fellépései kapcsán, 
de akár a pályázat útján megválasztott 
építészeti igazgató ígéretes személyiségében 
és felkészültségében felvillan ugyan a legma
gasabb minőség iránt érzett erős elkötelezett
ség, ám ennek az iránynak az önkormányzat 
egyre keményebben áll ellen, időnként pedig 
ellene is cselekszik. Nyilvánvalóan nem véletlen 
a pályázatnyerő civil erők teljes mértékű 
kiszorítása az irányítási struktúrából, s a szak
mai döntéseket intenzíven felváltó politikai 
döntések megjelenése, melyek sok esetben 
nemcsak a szakmai érvek, hanem a józan ész 
figyelmen kívül hagyásával haladnak az igényte
lenség irányába.

A legjobb példa a város teljes igénytelen
ségére a november 30-i egyik képviselő

testületi határozat a közgyűlési terem 
felújításáról, melyre a város néhány éve 
pályázatot írt ki; belsőépítész győztese a kiviteli 
terveket is átadta az önkormányzatnak. A 
mostani terveket mindezek figyelembe vétele 
nélkül a költségvetési bizottság elnöke, Soó 
László készítette, aki az alaprajzon fautánzatú 
tapétából kivágott téglalapokkal jelölte az asz
talokat, amelyeknek gyártási rajzait, mint az 
előterjesztés mellékletéből kiderül, személyesen 
ő maga szerkesztette. A fémlábakon álló, bútor
lapokból összeeszkábált negyven darab 
tákolmányon a barkácsboltból beszerezhető 
díszlécek is helyet kapnak, utalva arra, hogy 
mégiscsak a városháza legreprezentatívabb 
termében nyernek majd elhelyezést, miután a 
határozat értelmében a karácsonyi szünetben le 
is gyártják őket. Természetesen nem kifogá
soljuk a költségvetési bizottság polihisztorának 
belsőépítész ambícióit, még azt sem, hogy ter
vezete csupán az általános iskolai technika 
szakkörökkel szemben elvárt követelményeknek 
felel meg, hiszen tőle mindössze azt remél
hetjük, hogy a város költségvetése fölött hoz
záértő módon bábáskodik. Kifogásaink a köz
gyűléssel kapcsolatosak, azon belül is a kor
mányzó párt automatikusan bólogató képvise
lőivel szemben merülhetnek fel, hiszen ha 
rábólintanak a legsilányabb elképzelésekre, 
ha semmiféle affinitást nem mutatnak a 
minőséggel szemben -  amelyet, mentségükre, 
talán nem is képesek felismerni - ,  akkor vajon 
elvárható-e, hogy a kulturális fővárossal össze
függő fontos kérdésekben ésszerű, megfontolt 
döntéseket hozzanak.

Az igénytelenség megmutatkozott abban 
a döntésben is, amely eredménytelenné nyil
vánította a művészeti igazgatói posztra kiírt 
pályázatot. Arra az ellenzéki felvetésre, mi
szerint a 41 tagú testületből négyen olvasták 
a három versenyző pályázati anyagát -  kettő 
kormányzó és kettő ellenzéki képviselő - ,  senki 
sem tiltakozott, következésképpen igaz lehet, 
ennek ellenére amellett szavazott a többség, 
hogy ezek a jelöltek alkalmatlanok a poszt

betöltésére. Arra szavaztak, hogy a polgár- 
mester inkább saját maga, egy általuk is 
ismeretlen körből válasszon művészeti igaz
gatót, megkerülve a kívánatos demokratikus 
eljárásmódot. Ha egy számtanban járatos 
bizottsági elnök megfelel a városnak belső
építészi minőségében, akkor voltaképpen az art 
direktorral szemben sem lehetnek különösebb 
elvárásaik, feltehetően bárkit megszavaznának, 
akit a polgármester kiválaszt, talán még a 
városháza őrző-védő szolgálatának vezetőjét is. 
Utóbbi persze nem teljesen esélytelen, mint azt 
első olvasatkor gondolnánk, hiszen nem 
véletlenül vihette magával Brüsszelbe az előző 
polgármester akkor, amikor Pécs városa bemu
tatkozott a Bizottság előtt. Természetesen őrző
védő emberünk is a költségvetési bizottsági 
elnökhöz hasonlóan sokoldalú személyiség. 
Járatos a labdarúgásban. Alkalmassága tehát 
a művészeti igazgatói poszt betöltéséhez 
megkérdőjelezhetetlen, ráadásul azon kevés 
pécsi polgár közé tartozik, aki saját szemével 
látta Brüsszelt, s így meg tudja különböztetni 
a Manöken Piss figuráját a Kossuth-szobortól.

Jellemző a minőség iránti érzéketlenségre az 
EKF emblematikus épületének, a koncert és 
konferenciateremnek a Balokány teniszpályáira 
való helyezése, amely ugyancsak politikai dön
tés eredménye a szakma tiltakozása ellenére.
A vasút mellé épülő objektumot, továbbá a 
közeli Tudásközpontot benzinkút, Penny Markét 
és autós McDonald’s szegélyezi, ezek 
kisajátításán másfél év alatt egyetlen politikus 
sem gondolkodott el mélyebben: nyilvánvalóan 
nem zavarja őket az építészeti értelemben 
legfeljebb kócerájnak nevezhető együttes közel
sége. A várost vezető politikai elit, beleértve a 
kultúráért felelős első számú vezetőket is, az 
elmúlt években semmiféle érdeklődést nem 
mutattak sem építészeti, sem képzőművészeti, 
sem irodalmi, sem zenei események iránt, 
miképpen a kultúrával kapcsolatos nyilvános 
vitaestek, konferenciák, eszmecserék iránt sem, 
mindössze egyetlen ember, az előző testület 
hatalomtól méltatlanul megfosztott, értelmes 
alpolgármestere, Gonda Tibor kivételével. A 
rendkívül ritka párbeszédek alkalmával pedig 
egyértelműen kiderült, hogy érdemi kommuniká
ció a kultúra képviselői és városvezetők közt 
a közös nyelv meglétének hiánya miatt meg
valósíthatatlan. Miután magas kultúráról, 
minőségről, értékek védelméről és létrehozásá
ról tudásuk csekélynek mutatkozott, ezért 
kulturális területen a civil társadalomra való 
támaszkodás hiányában részükről bármiféle 
logikus, értelmes lépés csupán véletlenszerű 
lehet.

„Sikeres EKF-programot nem lehet csinálni 
se a pécsi, se az országos kulturális-művészeti 
elit támogatása nélkül. A sikeres pályázatnak is 
ez volt a garanciája, ez a megvalósítás garan
ciája is” -  mondta egy interjúban kényszerű 
leköszönése után Takáts József, a győztes 
pályázat írója, ám ezt a hatalom részéről senki 
sem vette komolyan. Miként magát a pályázat
írót sem, akit úgy állítottak félre, mintha soha 
semmi köze nem lett volna az EKF-hez. Pedig 
nélküle ez a város nemhogy a győzelemig, de 
még a pályázat beadásáig sem jutott volna el.
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Amortizáció Kultúra és politika 2010
Országos és helyi napilapoknak, periodikáknak -  
köztük értelemszerűen e lap rendszeres elemzé
seinek, riportjainak -  köszönhetően a 
lehetőségekhez képest pontos képünk van 
az EKF 2010 programjának előkészületeiről.
A közlések a hogyan? kérdését feszegetik, rámu
tatva a pályázati koncepció érvényesülésének 
útjába állított -  vagy éppenséggel régóta útjában 
álló -  akadályokra. Legfőbb ideje most már a 
miértekkel is számot vetni. Miként tudósok, 
kutatóintézetek sora igyekszik feltárni a kibonta
kozó ökológiai katasztrófa nyomán öt, tíz vagy 
tizenöt év múlva várható életkörülményeinket, 
akképpen a felelős értelmiség dolga lenne, hogy 
-  véget vetve a naiv csodálkozásnak, alaptalan 
reménykedésnek -  kiismerje, feltérképezze azt 
az új világot, amelynek értékviszonyai belátható 
időn belül determinálják a kultúra létlehetősé
geit. A magam gondolatmenetével persze csak 
egy apró lépést tehetek ebbe az irányba, keresve 
azokat a meghatározottságokat, amelyek a világ
ban, a jelenkori Magyarországon, illetve Pécs 
városában döntően befolyásolják valamely kul
turális projekt sorsát. Bizony a reális 
helyzetértékeléshez kevés világtrendekről 
elmélkedni, és kevés a helyi politika felelősségét 
firtatni: számolnunk kell a világ-, az országos és 
a helyi tényezőkkel, az impulzusok egymásba 
épülő, egymást kiegészítő halmazaival.
Haladjunk tehát szép sorjában, kívülről befelé!

A globális hipermarket

A globalizáció könnyen leírható részint soha 
nem látott mértékű hatalomkoncentrációként, 
részint az emberiség spirituális életterének 
radikális beszű'kítéseként. Ahogyan nemrég 
olvashattuk,1 Thomas Meyer német történész 
„álláspontja szerint az 1989-ben bekövetkezett 
változás úgy értékelhető, mint a Kelet-Európábán 
tesztelt bolsevista kísérlet globális kiterjesztése.
A világ gazdaságát irányító elit az általa uralt 
materiális síkra igyekszik szorítani a társadalmi 
folyamatokat (ennek érdekében a legmagasabb 
szintű okkult ismereteket és képességeket fel
használva). Ezt szolgálja az oktatási rendszer 
fokozatos leépítése is, és ennek természetes 
következménye a környezet folyamatos rombo
lása, meta-természetté történő átalakítása.
A napjainkban zajló történelmi események igazi 
indítékait hazugságok takarják, elég az évek óta 
zajló iraki háborút említeni, amellyel kapcsolat
ban a demokrácia érvényesítésének jelszava 
valójában Szaddam Husszein dollárt veszélyez
tető olajpolitikájának megállítására és a génma
nipulált amerikai vetőmagok elterjesztésére 
vonatkozott...” A vázolt folyamat rendkívül 
koherens módon, az elképzelhető legtöbb 
támadásponton át zajlik. A valós hatalom 
(értsd: gazdasági elit) érdekei úgy kívánják, 
hogy az ember immár csupán mint fogyasztó, 
szellemi aspektusaitól megfosztott lény vegyen 
részt a rendszer működtetésében. Ez a cél a 
materialista szemlélet agresszív előrenyomulásá
val, egyidejűleg az eszközök széles skáláját

bevető manipulációval érhető el. Az előrenyo
mulás akadálytalanságát a neoliberális retorika 
hivatott biztosítani, éspedig kétféle úton. 
Egyrészt az iskolarendszer és a média 
meghatározó részének közvetítésével, a szabad
ság fogalmával való visszaélés révén, másrészt 
a piacnak, mint az emberiség problémáira 
gyógyírt kínáló, csaknem mindenható eszköznek 
valláspótló kultuszával. Előbbi évezredes kon
venciók köztudatból kitörlésével, a hagyomány
szabta értékrend kötelmeitől való szabadulás
sal, a „személyiség” gátlástalan érvényesítésé
vel kecsegtet, utóbbi egy globális hipermarket 
látomását vetíti elénk, amelyben a cipőpertlitől 
a világnézeti rendszerekig minden beárazva 
várja a maga fogyasztóját, aki ekképpen 
megfelelő pénz birtokában tetszése szerint 
juthat bármihez, amihez csak akar. A rendszer 
azonban még nem tökéletes, a jelenlegi 
átmeneti fázisban nem beszélhetünk még a 
manipulátorokkal szembeni teljes szellemi 
alávetettségről, többek között azért nem, mert 
az oktatás és a sajtó, mint régi beidegzéseket 
is hordozó, önjáró rendszerek, minduntalan 
„hibáznak”, olyan információkat téve közzé, 
amelyek alkalmassá teszik a gondolkodó 
embert a retorikát átható hazugság 
érzékelésére. A helyzet a hatalom szemszögéből 
ennek ellenére reményt keltő: az információ- 
bőség hovatovább teljesen útját állja a gondol
kodásnak, az embereket tömegméretekben 
sikerül leszoktatni mindazokról a lelki-szellemi 
tevékenységekről, amelyek az önismeret és az 
autonóm személyiség nélkülözhetetlen feltételei.

Ha kimondjuk a kultúra szót, voltaképpen 
generációk hosszú során át felhalmozódott 
kollektív és egyéni tapasztalatokra, szokásrend
re, preferenciákra, s mindezekkel egyensúlyban 
lévő személyiségjegyekre: birtokolt szellemi 
javakra, kreativitásra, érzékenységre, az 
emlékezés és viszonyítás képességére, önis
meretre, kommunikáció- és reakciókészségre 
kellene asszociálnunk -  így, együtt. A kultúra 
fogalmi halmazán belül könnyen definiálhatnánk 
a művészet -  ha úgy tetszik: a magaskultúra -  
mibenlétét is. Csakhogy ha a jelenkori 
közbeszédből indulunk ki, kénytelenek vagyunk 
gyökeresen más tartalmat tulajdonítani e fogal
maknak. Ma általában kulturális termékekről 
esik szó, amelyek ama bizonyos hipermarket 
polcain várják, hogy kiderüljön: eladhatók-e, 
vagy sem, nem beszélve azokról, amelyeknek 
még nem volt szerencséjük eljutni a beárazásig, 
s kikerülni a polcok valamelyikére. Legyen elég 
Harnoncourt-ra utalnom: a művészetnek súlya, 
jelentősége addig marad, amíg a társadalom 
életének szerves részét képezi. A magaskultúra 
megfelelő befogadó közeget feltételez, és e 
közegben önszerveződőén, a „fent” és „lent” 
fogalmait pillanatra sem ignorálva teremti meg 
a maga csúcsteljesítményeit és mindennapi 
értékeit. E mondatot azonban a jelek szerint 
végérvényesen múlt idejűvé kell alakítanunk. 
Placido Domingo tehetséggel, páratlan művészi 
teljesítmények sokaságával vívta ki a maga

egyértelmű helyét a XX. század operavilágában, 
aztán -  túl pályája zenitjén -  meghallotta a kor 
szavát (bizonyára valamely impresszárió 
hathatós közvetítésével), és kezdetét vette 
a „három tenor” hívószóval eladott attrakciók 
sora. Jósé Cura rögtön a második fázissal 
kezdte, nem vesztegette idejét a hagyományos 
érvényesülés fáradságos és kétes kimenetelű 
útján, amikor a popzenében edződött sztár- 
csinálók szolgáltatásai gyorsan és busásan 
megtérülnek. Ma az úgynevezett kulturális élet 
egyre nagyobb hányadát PR-tevékenység uralja. 
A XIX. században kivívott autonómiának vége, 
ahogy művészet és hatalom, szellemi élet és 
hatalom korábbi kapcsolata is nyomtalanul 
elenyészett. Lajkó Félix a hegedűjével éppúgy 
a beárazott termékek egyike, mint a 
Szcientoiógiai Egyház megváltása, a Feng Shui 
lakberendezés tanításai, vagy a csakis bőrgar
nitúrából élvezhető -  a hagyományosnál ugyan 
életlenebb képet adó, viszont státuszszimbó
lumnak tekintett -  LCD-tévék. Nem kell értened, 
értékelned a termék hatását (esetenként jobb 
is, ha nem érted!), elég, ha felismered a 
hívószót, a szlogent, a jelszót, elég, ha tudod, 
melyik választással lehetsz trendi... Hogy mikor 
melyikre költsd a pénzed, azt majd a reklám- 
szakemberek eldöntik helyetted, addig is élvezd 
a szabadságot!

Az EKF voltaképpen a régi és az új kultúra- 
felfogás mezsgyéjén egyensúlyoz: értelmet 
csakis abból nyerhet, ha az autonóm művészet 
relikviáiból is képes felmutatni valamit.
Azonban hatalmas a kísértés, és óriási marke
tingnyomás nehezedik a szervezőkre, melynek 
engedve a rózsaszín masnival átkötött tévé
toronyról, a görögtűzzel dekorált magasházrói, 
a Kórház téri minaretből óránként játszandó 
szintetizátoros müezzin-imitációról, valamint 
a fuvolázó Amtmann Prosper egy a százhoz 
méretarányú, Zsolnay-porcelánból készített figu
rájáról szól majd a program. Valaki netán meg 
tudja értetni a helyi hatalom embereivel, hogy 
nem elég az utóbbiakkal foglalkozni?

Mikszáth és Móricz országa

Nos, képzeletben klikkeljünk párszor a Google 
Earth légifénykép-felszínére, közelítsünk! „Van 
egy ország, ahol álmomban jártam, ...ahol az 
arcodban láttam a magam arcát, ...az ölelésben 
bőség, az igaz ügyben hűség...” -  jobb, ha nem 
folytatom, tekintettel a szöveg és az intonáció 
mellékhatásaként jelentkező heveny gyomor
hurutra. Van egy ország, ahol a vállalások 
általában dugába dőlnek. Ahol a felelősök 
feltüzelik a lakosságot: rendezzünk világkiál
lítást, gyűjtsünk a Nemzeti Színház felépítésére, 
pályázzunk olimpia-helyszínként - ,  hogy azután 
az őket követő új felelősök garantáltan hátraar- 
cot vezényeljenek. Ahol egyazon politikai erő 
egyszer bármi áron, a társadalmi igazságosság 
minimumára fittyet hányva kitapossa a 
lakosságból az adósságcsapdából kikerülés
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fedezetét, aztán -  ha éppen ez kell a népsze- 
rűsödéshez, a hatalomba visszakerüléshez -  
meghirdeti a „jóléti rendszerváltást”, fedezetlen 
költekezésbe, irdatlan eladósodásba hajszolva 
az embereket. Ahol egy másik politikai erő 
idestova egy évtizede képtelen (vagy nem 
óhajt) túllépni a 8o-as IQ alattiak igénye és 
ízlése szerint fogalmazott, interpretált 
üzeneteken. Ahol semmi se drága, ha demon
strálni kell, micsoda kemény legények vagyunk 
is mi. Ahol nem léteznek elvek, koncepciók -  
pontosabban: állítólag léteznek, csakhogy 
esetről esetre más elveken, más koncepción 
alapulnak a döntések. így például ebben és 
csak ebben az országban sikerülhetett -  euró
pai nyomásra -  úgy racionalizálni a felsőok
tatást, hogy mára áttekinthetetlenül széttagolt 
lett, hetven fölé nővén az önálló intézmények 
száma. Ez az az ország, ahol 1995-től az 
egymást váltó kormányok eszelősként hajtogat
ták, hogy alacsony a felsőoktatásban 
résztvevők létszáma, arra kényszerítvén az 
egyetemeket, hogy erejükön felül is, silány 
felkészültségű, az oktatást züllesztő hallgató
rétegek bevonása árán is, de duzzasszák fel a 
képzést. S lám, hirtelen kiderült, hogy mindez 
hiba volt, nagy hiba! Eljött hát a hátraarc ideje: 
a hatalom tereli is bőszen az egyetemeket arra, 
amerre mindig is mentek volna, ha korábban 
hagyják őket. De ne dimenzionáljuk túl az 
elvtelen pazarlás konkrét eseteit, a szemünk se 
rebbenjen, ha néhány éve drága pénzen felújí
tott kórházakat, vasútvonalakat zárat be az 
illetékes minisztérium. Ezen ország vezetőinek 
mentalitása homokozóban játszadozó óvodá
sokéhoz hasonlítható: ha nem sikerül a 
homokvárépítés, muszáj letarolni, hogy újat 
építsenek, nemde? Kijárni egy fejlesztést, egy jó 
boltot: ez a dzsentroid társadalom aktuális 
viszonyaihoz alkalmazkodó, de lényegében már 
vagy százharminc éve változatlan feladat. 
Teljesen mindegy, hogy uram-bátyám, jó 
elvtárs, igazgatótanácsi kapcsolat, vagy éppen 
a mi kutyánk kölyke -  a protekcionizmus és 
korrupció terminológiája feltűnően gazdag 
errefelé.

Van tehát egy ország, ahol a „mást mon
dunk, mást teszünk” jelentésű összekacsintás 
mindennapos. Ahol az állampolgárok zöme 
soha nem fogja megérteni, hogy a törvények a 
javukat is szolgálhatják. Ahol szegény, minimál- 
bérnyi kivétből napjaikat tengető kényszervál
lalkozók tízmilliós terepjárókon száguldoznak, 
nem ismerve elsőbbségadást, sebesség
határokat, kíméletet. Ahol a rossz hírbe kevere
dett politikusról, vagy annak rossz hírbe kevere
dett cégéről végül valahogy mindig kiderül, 
hogy semmi közük egymáshoz. Ahol a 
Parlament időnként saját meglévő törvényeinek 
ellentmondó törvényeket hoz, és ahol a 
képviselők olykor maguk is tudják, hogy a fris
sen megszavazott törvényt legfeljebb elvétve 
fogják betartani. Ahol minduntalan kettős mér

cébe ütközik az állampolgár: ő nem hibázhat, 
nem késhet, nem tartozhat büntetlenül, de vele 
szemben a hatalom apparátusa, a hivatal 
hibázhat, késhet, neki tartozhat jóvátétel, 
kompenzáció nélkül. Ahol a pozíció nem 
felelősséget, szolgálatot jelent, épp ellenkező
leg: hosszú időre szóló felmentést bármiféle 
ellenőrizhetőség, a számonkérhetőség kötelme 
alól. Ahol postán, benzinkútnál, jegypénztárnál 
nem tudhatok úgy sorban állni, hogy egy vagy 
több előttem álló számlaírásának 
időveszteségét el ne kelljen viselnem, de egyes 
parlamenti képviselők nyilatkozata szerint „nem 
lenne életszerű”, ha milliárdokra rúgó költ
ségtérítésüket számlákkal kellene fedezniük. 
Ahol pusztán pártkapcsolatok révén, ügyes 
ingatlanügyletek lebonyolításával a semmiből 
milliárdossá lehet válni. Ahol nem az a problé
ma, hogy hagyományosan a fent lévők hazugsá
gai és panamái köré szerveződik minden, 
hanem csakis az, ha valakit rajtakapnak 
a hazugságon, horribile dictu: netalántán 
beismeri azt! Ahol homo sapiensnek látszó, 
a tömegeket befolyásolni hivatott lények 
híresztelik, hogy aki vállalkozóként, üzletem
berként sikeres volt, az bizonyára államférfiként 
is eredményes lesz -  mintha nem is homlok- 
egyenest ellentétes attitűdöt követelne a két 
dolog: beszűkült, mániákus, önző törtetést az 
egyik, körültekintő, kompenzáló, kiegyensúlyozó 
bölcsességet a másik.

Nyilvánvalóan csak valami fatális tévedés 
lehet, hogy a térkép szerint ez az ország 
Európában van. Az imént elsorolt jellemzői 
alapján egyértelmű, hogy természetes helye és 
közege valójában valahol Kolumbia és Brazília 
határvidékén keresendő!

A tehetetlen város

EKF-helyszínként megfelelni az elvárásoknak 
egy dél-amerikai mentalitású ország egyik lesza
kadt, elmaradott régiójában nagy kurázsit 
igénylő feladat. Ha az előzőekben érintett jelen
ségekkel őszintén számot vetünk, ha tehát 
számolunk a kultúra lényegét semmibe vevő, a 
művészet fogalmát kiforgató nemzetközi trend
del egyfelől, az európaitól fényévekre lévő hazai 
közfelfogás és politikai gyakorlat 
következményeivel másfelől, máris kevesebb 
szemrehányással illethetjük a pécsi hatalmi elit 
szerencsétlenkedését, dilettantizmusát, s az e 
dilettantizmust professzionalizmusként beállítani 
igyekvő demagógiát. Érdemes e megfontolá
sokkal szembesítve újraolvasni a Magyar Hírlap 
egyik őszi elemzésének néhány mondatát:2

„Nem mindegy, hogy ki vágja át a szalago
kat, ha arra, ami mögötte van, kurzustól és 
választott vezetőktől függetlenül büszkék 
lehetünk 2010-ben és utána is?A halogatásnak 
legfeljebb ürügye, újabb és újabb alibije van, de 
nem oka. Ki fogjuk várni a pillanatot, amikor nem 
marad más érv, mint az, hogy már mindegy, ki a

program szellemi vezetője, csak legyen, aki fogja 
az ollót.

Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, 
ez megsütötte, és ez a pici mind megette! Kár, 
hogy nem működik a mondókába rejtett 
munkamegosztás Pécsett, mert mindenki csak 
enni akar, ráadásul nem az ujjacskák irányítanak, 
hanem az a hatalmas tenyér, amely ráborult a 
programra. Hogyan lehet elsiklani például a pol
gármester kijelentése fölött, mikor a pályázat 
szellemi atyjait mindössze hét civil 
értelmiséginek nevezi a városban élő több ezer 
közül. Egyáltalán, miként lehetséges, hogy 
abban az országban, ahol csaknem háromezer 
fesztivált szerveznek évente, mindössze öt jelent
kező van minden idők legnagyobb kulturális 
beruházásának az élére?

Úgy tűnik, alkalmatlan a magyar politikai 
kultúra arra, hogy megfelelő pályára állítson egy 
jelentősebb kulturális projektet. Mert nincs az a 
kurzus, amelyik képes volna ellenállni a kísértés
nek, hogy ne valami nagy, önigazoló, 
emblematikus izét csináljon egy nemzeti szín
házból, egy EKF-ből vagy akár egy emlékműből.
És ami jelképes, az jellemző is. Értelemszerűen 
nem tud nem hasonlítani a jellemzettre. Ettől 
valóban van miért tartani. [...]

Jelenleg annak örülhetünk -  mert a lebőgés 
ellen már csak ez a biztosíték maradt -,  hogy a 
pécsi városvezetés tehetetlenségét megelégelve 
miniszterek és megbízottaik vállalják át a kul
turális fővárosi programmal járó felelősséget. 
Azok, akik a kereteket biztosítják. Csak sejtjük, 
mire, mert mint tudjuk: kulturális fővárosaihoz 
téglát ad Európa, nem szellemet.

Szellemtornya ráadásul van már Pécsnek, 
húsz emelet magasságából bólogat a városháza 
döntéseire. Abból talán nem kellene építeni még 
hármat, ötöt. Mert ha így haladunk, üresen 
kongó, emblematikus termek visszhangoznak 
majd a kérdésre, hogy miért éppen akkor 
csinálunk bohócot magunkból, mikor arra az 
európai gesztusra kellene válaszolnunk (de 
legalábbis nem melléfejelni a magas labdának), 
hogy az egész kulturális fővárosi mozgalom 
nálunk ünnepli negyed évszázados fennállását.
S Magyarországra nem kevesebbet bíz, mint az 
összeköttetést Essen és Isztambul, Kelet és 
Nyugat szelleme között.”

A szellem! -  egy földhöz ragadt, spirituális 
értékeihez föl nem érő világban miért is 
várnánk éppen valamely városházi alkalmazottól 
ezt a szellemet? Létezik persze másfajta szelle
miség is, másfajta értékrend: a lokális értékek 
kialakult rendjét őrző. Kunszt Márta kapta -  
vagy vállalta önként s dalolva -  a feladatot, 
hogy ezt felmutassa minden adandó alkalom
mal, számon kérje rendre a másféle viszo
nyítási pontokhoz igazodókon. Feltéve, hogy 
korrekt értelmezéssel és tálalással van dolgunk, 
világosan mutatja az értékrendek antago- 
nisztikus viszonyát a következő néhány sor:3

Tervezett EKF-terület. Élet az Universitas utca elején...
(B 5 2  disco)
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„ ...ű z  előző városvezetés érdektelensége csak 
az eredményhirdetésig tartott, ezután nem 
késlekedett a projekt kisajátítása a városházi 
apparátus és néhány városi cég javára.
A beruházások megcsúsztak, a programokért 
felelős Menedzsment Központ légüres térbe 
került, a tanácsadói szereppel bíró Építészeti és 
Városarculati Tanács (ÉVarc) szélmalomharcot 
vívott az értelmes városépítészeti döntésekért -  
mindez júniusban végül Takáts József a program 
szellemi vezetőjének a főtanácsadói posztról való 
lemondásához vezetett. Nem csoda, hogy a sta
tus quo fenntartásában érdekelt városvezetést 
piszkálta az EKF szellemisége, hiszen a kulturális 
főváros program egyik célja, hogy a kormányzati 
és civil szereplők partnerekként működjenek 
együtt a városok kulturális fejlesztésében.
A pécsi program a közterek felélesztésén, új 
városközponti hangsúlyok teremtésén, regionális 
kulturális együttműködéseken keresztül nemcsak 
azzal az ígérettel kecsegtetett, hogy jobb lesz az 
élet Pécsett, hanem hogy kibillenti az országot 
a kulturális egyközpontúságból.

Mivel Pécsett három új kulturális intézmény is 
létrejön, a jelöltek nem úszhatták meg a szem
benézést azzal, hogy az új intézmények hogyan 
viszonyulnak a meglévőkhöz, és miképp lesznek 
fenntarthatóak 2010 után. Kunszt Márta 
ügyvezető polgármester júniusi köztévé beli meg
nyilvánulása is érzékeltette, hogy ez mekkora 
konfliktusokat gerjeszt. Kifejtette, hogy Pécsett 
az EKF örve alatt a kiválóan működő hagyo
mányos kulturális intézményrendszer szétrob- 
bantására készülnek, és a városnak különben 
sincs pénze új intézmények finanszírozására - 
tehát jobb, ha marad minden a régiben.”

Mielőtt bárki is ferdítéssel vádolná a Magyar 
Narancsot, tekintsünk egy az eseményeket 
igencsak a városi önkormányzat szája íze 
szerint tálaló sajtótermékre, a Pécsi Hírekre. 
Ennek szeptember 14-i számából megtudhatjuk, 
hogy Kunszt Márta szerint „tizenegy hazai 
pályázó közül Pécs városa méltán nyerte el 
2010-re a kultúrfővárosi címet, hisz eddig is fel
mutatott európai rangú értékeket. Ezért sem érti, 
miért erősödött föl mostanság a fanyalgók hang
ja, akik kétségbe vonják, hogy méltóak vagyunk 
e megtiszteltetésre, és alkalmasak a nagyszabá
sú rendezvénysorozat lebonyolítására. A politi
kus asszony arra figyelmeztetett: a viták gerjesz
tése helyett az itt élők tekintsék közös ügyüknek, 
hogy néhány év múlva Pécs lesz Európa egyik 
kulturális fővárosa. Legyünk büszkék az 
értékeinkre, és becsüljük meg azokat!”
A „politikus asszony” -  tudjuk -  egy későbbi 
alkalommal Lucifert idézte: „a tett halála az 
okoskodás!” Érdemes tehát komolyan elgondol
kodni az ilyetén megnyilvánulásokat tápláló 
szemléleten és értékrenden. Tegyük gyorsan túl 
magunkat a régi kommunista reflexek szinte 
leplezetlen felbukkanásán: a vita, az 
„okoskodás” nem egyéb, mint destrukció, tehát

aki okoskodik, az mindannyiunk ellensége, két
ségbe vonja értékeinket, elvtársak, ne hagyjuk!, 
stb., stb. Engem inkább az a mozzanat nyugta
lanít, amidőn a hatalom baráti kezét nyújtja 
a középszernek, a provinciális érdekek 
képviselőinek. Ha valamivel számolnunk kell 
a helyi politika káros befolyását illetően, hát ez 
a jelenség az! Az idézet első mondatában rejlő 
csúsztatás szerint azért nyerte el tizenegy közül 
nem valaki más, hanem éppen Pécs a címet, 
mert eddig is felmutatott európai értékeket.
Ezek szerint a többiek gyengébbek nálunk euró
paiság dolgában. Az efféle demagógia iránt 
óriási a fogadókészség az itteni lakosság 
soraiban.

Nem-pécsiként Pécs mellett más hasonló 
nagyságrendű magyar városokban is jelentékeny 
időt töltöttem a művész-elithez nem tartozó, 
de a kultúra iránt érdeklődő polgárok társasá
gában. A kulturális felsőbbrendűség ilyen mérvű 
hamis tudatával sehol másutt nem találkoztam, 
mondhatni, sehol nem érezhettem ekkora sza
kadékot az önértékelés és a valós eredmények 
között, mint itt. Ez a városképi tényezők 
hihetetlenül elvakult számbavételével kezdődik, 
és a helyi művészeti élet mértéktelen 
túlértékelésével végződik. Kedvenc példáim 
egyike az UnivPécs 2005. október 10-i számá
nak címlapján véghez vitt bravúr, amely 
Magaskultúra -  Magasház címmel és émelyítő 
zsurnalizmussal, annak idején az ECHO-ban is 
kritizált szánalmas happening dicsőítése révén 
jutott el Pécs főváros-voltának tényként való 
feltüntetéséig. Az eset pikantériája, hogy épp 
ama egyetemi ifjúságnak szánt orgánumban, 
amely ifjúság -  nagyjából hasonló mértékű 
torzítással és igazságtalansággal -  a Pécs 
egyetlen pozitívuma a 18 órai pesti InterCity sum- 
mázatot őrzi a maga folklórjában.

Ha tehát firtatni kezdjük, valóban európai 
mércével mérjük a város „meglévő értékeit”, 
egyszerre sértjük a maga teljhatalmán és 
bizniszén őrködő helyi vezető-gárda, valamint 
a városhoz érzelmileg kötődő, legalább harminc 
éve Csipkerózsika-álmát alvó -  közben persze 
szépeket álmodó -  lakosság érdekeit. Én 
tudom, hogy Koltai Tamásnak van igaza, amikor 
kijelenti, hogy „a Pécsi Nemzeti Színház a het
venes évek óta nincs rajta az országos színházi 
térképen”,1 2 3 4 mert tisztában vagyok látókörével, 
publikációi színvonalával, ráadásul szakmámból 
fakadóan pontosan tudom, hogy legalább is 
egy területen, a helyi operaélet tekintetében hol 
a helye a városnak a magyar vidék képzeletbeli 
rangsorában. De hogyan éli meg a város 
lakossága, ha meginog a lokális értékrend min
denhatóságába vetett hite? És egy ennél is 
kényesebb kérdés: milyen magatartást fognak 
tanúsítani mindazok, akik a helyi kulturális élet
ben eddig a város elzártságának, elszigetelt
ségének haszonélvezői voltak? Őket hogyan 
lehetne megnyerni egy reális megmérettetés, 
egy valódi versenyhelyzet támogatására? Az

anekdota szerint az egyik helyben diplomát 
szerzett kiváló diákunkról az őt alkalmazó 
Pannon Filharmonikusok egy másik zenésze 
kijelentette: ő Közép-Európa legjobb csellistája. 
Nos, ez Pécs! Amíg nem gondolunk Perényire, 
Onczayra, és nem hallottuk a pályájuk kezdetén 
máris óriási reputációt szerzett fiatalokat: Varga 
Tamást, Fenyő Lászlót, Pólus Lászlót, Rohmann 
Dittát -  és még folytathatnám! - ,  addig handa- 
bandázhatunk azzal, hogy a mi zenekarunkban 
dolgozik Közép-Európa legjobbja... Amíg fogal
munk sincs, hogy például Szegeden mit pro
dukált az operatagozat az elmúlt harminc 
évben, s arról sem, hogy miként értékelték ezt 
a teljesítményt országszerte, addig lehet jó 
véleményünk a népszínházi koncepció pécsi 
realizálásáról. Amíg nem tudjuk, hogy 
Debrecenben a hetvenes években épült 
Kölcsey-központot lebontva, minden 
különösebb melldöngetés és öntömjénezés 
nélkül -  a telekért jó pénzt ajánló kereskedelmi 
befektetőkkel nem törődve -  miféle kulturális 
központot építettek, addig a felelős városi 
vezetőknek sem kell lesütött szemmel utcára 
lépniük olyan dicső ötleteikért, mint a sportren
dezvényekre is alkalmas, de ha nem, legalább 
bálteremnek használható hangversenyterem...

„A fő kérdés tehát mindmáig válaszra vár. 
Vajon lehet-e kultúra ott, ahol nincs szellem, 
ötlet, kitartás? Ha az előbbiből kilúgozzák az 
utóbbit, az talán mutogatnivalónak még elmegy, 
ám a célt távolról sem éri el. Nem esemény lesz, 
csak felhajtás. Egy kis virtigli dínomdánom, sült 
kolbásszal és kürtőskaláccsal.”5

Az EKF így vagy úgy, de mindenképpen 
megzavarja az önnön nagyságától félájult tüke- 
birodalom nyugalmát. Ha nem most, amikor 
még van lehetőség felzárkózni, tanulni, valódi 
nagyságra törni, akkor majd 2010-ben, a kudarc 
keserű poharát fenékig ürítve. Csak a városon 
múlik, hogy melyik forgatókönyvet választja: 
valóban felkészül a próbatételre, vagy elkezd 
úgyis Pécs a világ közepe feliratú pólókat 
gyártatni valamelyik önkormányzat-közeli vál
lalkozással. Meg talán füldugókat is, hogy se 
gyanús jöttmentek, se helybeli okoskodók 
hangja ne zavarja az obiigát esti borozgatás 
„fővárosi” idilljét.

Echo 2007/1.

1 Gerle János: Nagy ívű pályázat, érdemtelen elle
hetetlenülés. ECHO 2006/3. P-8.

2 Borsos Roland: Európa szellemfővárosa. Magyar Hírlap, 
2006. november 28.

3 Magyar Narancs, 2006. november 9.
4 Fórum Pécs művészeti intézményeiről. ECHO 2006/1. p.11.
5 Népszabadság, 2006. augusztus 21.

...és az Universitas utca végén
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Patartics Zorán

A császár új ruhája -  részlet

Expo Center, Pécs
Multifunkcionális Kiállítási és Rendezvényközpont

Bár a feszített ponyvaszerkezetek tervezése 
és megépítése nagyon bonyolult, speciális 
ismereteket igényel, mibenlétének és milyen
ségének miértjeit könnyű megérteni -  a pécsi 
Expo Center értékeléséhez szükséges szinten 
feltétlenül. A beruházást körüllengő mitizáló 
kommunikáció ellenére a jó sátorszerkezethez 
a pécsi épületnek vajmi kevés köze van. ...
... A statikai összefüggéseknek ellenében a 
ponyvát nem lehet a tervezett geometriába 
kényszeríteni, mert elveszítené alakját, ha nem 
maradna minden körülmények között feszes.
... A feszítés mértékét, a szerkezet geometriáját 
nagyon pontosan kell megtervezni és 
kivitelezni. Ugyanis amennyiben valahol a 
teherviselésnél nagyobb feszültség keletkezik, 
az dominóelvszerű tönkremenetelhez, akár az 
építmény leomlásához is vezethet.

A mi sátrunk nem invenciózus szerkezet, 
hanem csomagolás. A meglévő csarnok- 
épületeket és a közéjük beépített bővítményt 
köríti. Az épület nyugati végén ez a csomagolás 
önálló, nagy teret magában foglaló sátorba, míg 
a délkeleti sarkon bejárati „csücsökbe” fajul. 
Mindent eldöntő kérdés, hogy a ponyvaszer
kezet belső tereket határol, sehol sem külső 
terek lefedéseként alkalmazzák. A ház magán 
viseli ennek minden következményét: a 
szerkezetek csatlakozásának nehézségeit, 
a hőtechnikai és akusztikai problémákat, az 
üzemeltetés és a fenntartás irracionális terheit.

Mintha kialakulóban volna a divat, miszerint 
az építészet pusztán látvány kérdése, a funkció 
csak másodlagos, vagy akár mellékes 
körülmény. Jómagam ezt alapvetően tagadom, 
és mind az építészet, mind a társadalom szem
pontjából rendkívül veszélyesnek tartom. Hitem 
szerint az épület meg kell feleljen a funkciónak, 
amelyre építették. Ez az épület már ezen a pon
ton sem áll meg. Túl sokat ígér, és túl keveset 
tud. Valójában alig alkalmas maradéktalanul 
valamire. ...

Az alkalmasság terén a mélypont a legna
gyobb attrakciónak szánt nagysátor, mely funk
ciója szerint színházterem. A belépő -  feltételez
ve hogy szellemi képességeinek birtokában van, 
és amúgy járt már színházban -  azonnal szem

besülhet a legalapvetőbb problémákkal, min
denekelőtt kettővel. A rossz szerkezeti választás 
és alaprajzi elrendezés miatt a sátor közepét 
foglalja el a tartószerkezet. Ennek

következményeként az alapterületnek jó, ha a 
fele hasznosul, hiszen a rácsos acéloszlopok 
miatt a színpad csak a közönségtér kis részéről 
látható. Ugyanakkor maradandó élményt okoz 
az a tapasztalat, hogyan érezzük felerősítve a 
közelben elhaladó teherautók és vonatok 
hangját. ...

... Nem kell hozzá nagyon képzettnek lenni, 
hogy tudjuk: a pécsi Expo Center sátorral fedett 
terei mind nyáron, mind télen kihívások elé 
állítják a gépészeti rendszert, és a költségve
tést. A sátor hőszigetelő képessége ugyanis 
elenyésző, télen ezért hatalmas költségekkel 
lehet csak kifűteni. Nyáron ugyanakkor a hűtés
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jelent problémát. Aki ébredt már 
kempingezéskor sátorban a reggeli napsütés 
okozta melegre, annak ezt nem kell elmagya
rázni.

... A tervező a folyamatban játszott 
szerepével láthatóvá tette a tervezési hibákat 
azok számára is, akik a tervekbe nem nyerhet
nek bepillantást. Ugyanis a legkritikusabb, és 
minősíthetetlen állapotú épületről írásban nyi
latkozta, hogy az használatba vehető, és min
den tekintetben a tervei és módosításai szerint 
készült el. Ha tehát az a mindenki számára nyil
vánvalóan szakszerűtlen megoldáshalmaz, amit 
végül át kellett építeni, a tervező nyilatkozata 
szerint a tervekben foglaltakkal megegyező, nos 
akkor a hibák a tervnek, a tervezőnek róhatok 
fel. Bachman egyébként ezt az ominózus nyilat
kozatát elég különös módon írta alá. (Másolatát 
sok egyéb között a kivitelezők terjesztették egy 
nyilvános fórumon.) Neve alatt listában sorolta 
összes fokozatát, szakmai és társadalmi díját is: 
„Dr. Bachman Zoltán DLA, vezető tervező, 
egyetemi tanár, műemléki szakmérnök,
Kossuth-, Ybl-, Steindl-, Szent-Györgyi- és 
Pro Architektura-díjas építész”. Ez a szakmában 
nem szokás. Egy tervezői nyilatkozat nem szak
mai publikáció, hanem az adott épület meg
valósulásához tartozó dokumentum, amelyben 
a tervező felelősséggel (!) nyilatkozik a 
megépített eredmény és a terv viszonyáról. 
Feltételezhető, hogy aki ezt a nyilatkozatot 
olvassa, elgondolkodik, vajon a szemének 
higgyen, vagy pedig annak a nyilatkozatot tett 
építésznek, aki pedig nyilvánvalóan jobban 
láthatja a valóságot őnála, hiszen minden díj 
birtokosa. Az, hogy a sátrat ez idő tájt hevede
rekkel kötözték le, nehogy a szelek hatására 
szétszakadjon, mellékes körülmény.

Vessük ezt össze újfent egy ugyancsak utat 
mutató Bachman idézettel: „A negyedik paran
csolat: ismerd meg a legkorszerűbb technikát, 
technológiákat, haladj a korral, a találmányok, 
a korszerűség, az építészet megújító ereje, az 
egyéni individuális művészeti eszközök mellett. 
Az építésznek virtuóz módon kell ismernie 
a szerkezetet, a konstruálást; a technológiai 
találmány is lehet az alkotás szülője.” A szöveg 
a Bachman Zoltán által jegyzett könyvből való, 
melynek címe: Könyv az építészetről. ... Az 
idézett negyedik parancsolatban pedig az Expo 
Center tervezője éppen azt hirdeti, amit az 
épület megtervezésekor figyelmen kívül hagyott.

A PVV. Zrt.-nél egyébként sérelmezik, ha 
a szakértelmüket nem tartják elégségesnek. 
Ennek plasztikus megnyilvánulása volt, amikor 
a pécsi közterek újraélesztése elnevezésű kul
turális fővárosi nagyprojekt kapcsán is többen 
felvetették ezt a hiányosságot. Furcsa mód 
válaszként a vezérigazgató -  oda nem illően -  
az Expo Center példáját hozta fel, mondván, 
az ilyen kritikák a tekintetben is megalapozat
lanok, hiszen hat mérnök 130 évnyi tapasztala
tai!) a minőség garanciája. Nos, a minőség kife
jezés alatt -  úgy tűnik -  mást értünk. A tapasz
talat alatt is. De a 130 év alatt remélhetőleg 
ugyanazt. Sajnálatos, hogy nincs az élők 
sorában egy szakértő, aki legalább 155 éves, 
mert akkor neki is volna már több mint 130 év 
tapasztalata. Ha a látása, tájékozottsága és 
egyéb képességei, valamint jó állapota 
megengedné, öt mérnökkel szemben is felve- 
hetné a versenyt, és megkérdőjelezhetetlenül 
kimondhatná a vitathatatlan igazságot: az Expo 
Center talán mégsem sikertörténet.

Echo 2007/2.

Gálosi Adrienné

Töprengések egy kiállítás apropóján
(avagy egy erotikus hely) -  részlet

Színerő -  léptékváltás 
Zsolnay gyár, 2007. május.

Ma már nem meglepő a kortárs művészeteknek az a szándéka, hogy a bevett intézményt minél 
meglepőbb kiállítási helyszínre cseréljék fel. Valami hasonló történt a Színerő -  léptékváltás címmel 
megrendezett kiállítás kapcsán is, amely a Zsolnay gyár régi üzemcsarnokaiban talált magának 
helyet. Ez esetben azonban nemcsak szokatlan kiállítótérként funkcionáltak a rég nem üzemelő 
csarnokok, hanem egyben festőműhelyként is szolgáltak, ugyanis a kiállítás a Keserű Ilona és 
Tolvaly Ernő által jelenlegi és volt DLA hallgatóknak tartott mesterkurzus zárása volt. „A táblakép
nél nagyobb méretű festmények” -  ahogy a kurzusleírás és a plakát megjelöli a munkák közös 
jellemzőjét -  a helyszínen készültek. A valóban óriási, közel 2000 m2-es és nyolc méter belmagas
ságú kapcsolódó terek hívták létre azt a késztetést, hogy a képek egyrészt méretükben igazod
janak a tér léptékéhez, másrészt olyan alkotások legyenek, amelyek ennek a méretnek színerejük
ben megfelelni képesek -  hangzott a mesterkurzus célkitűzése.

Szokatlan, meglepő ez a művészet, de leginkább megjelenésének helyszíne okán. Talán az 
indítja új helyszínek felé a kortárs művészetet, ami az egymást már kissé megunni készülő közép
korú házaspárt készteti utazásra, hátha az új helyszín, az új tér lehet még csábító, s segíthet felkel
teni az érzékiséget. (Azt, hogy a kortárs művészet és kiállítóhely vagy a művészet és befogadó 
párosát helyettesítsük-e be a fenti házaspárral, mindenki maga döntse el.) A művészet, lévén 
aisztheszisz, vagyis érzéki észlelés, sikerrel meríthet -  miként a középkorú házaspár is -  új 
energiákat az ilyen utazásból. Csakhogy tudja az ember, ez nem az első szerelem hevessége, ami 
itt azt jelenti, hogy nem a színerő, hanem a térerő adja a valódi dinamikát. Erős túlzással tudom, 
de mégis mintha az a paradox folyamat zajlana, hogy e képek által a tér „művésziesül” (színevál
tozáson megy át á la Danto), míg a művek maguk banalizálódnak. Mégis, a jó művek, amellett 
hogy az őket befogadó térrel lépnek párbeszédre, képesek nemcsak ezen keresztül, hanem pusztán 
saját világukból is a befogadóval is párbeszédbe tépni. Ilyennek látom Mátis Rita, Losoncy István 
és Mohácsi András képeit.

Itt csak megemlíteni tudom azt a nagyon fontos dolgot, melynek végiggondolására ez a kiál
lítás nyújthatna rendkívül jó alkalmat. Kultúránk ökológiai szemléletéről lenne szó, arról a tenden
ciáról, hogy mindent „revitalizálni” vagy „újrahasznosítani” igyekszik, s egyben önmagát újra és 
újra láthatóvá tenni, közvetíteni. Az ilyen újrahasznosításban (ami itt azt jelenti, hogy nem szemét, 
nem ipari rom, ami annak látszik) a résztvevő elemek mindig kölcsönösen relativizálják egymást, 
így nem csoda, ha szívesen keres általa önértelmezési pontokat egy bizonyosságokban már oly 
kevéssé biztos kultúra. A modernség, a korlátlannak hitt akkumuláció korának egyik ragyogó 
sikerének, (legalábbis helyi értéke szerint) emblematikus helyszínének romjain, a Zsolnay gyárban 
ezen „revitalizáció” azzal a kérdéssel kell szembesítsen minket, hogy valóban számba vettük-e 
a történelmi különbségeket, vagy úgy „nézelődünk”, sőt művészetté téve „ünnepelünk” e romok 
felett, hogy nem tudjuk: a korlátlanság korlátainak felismerésével meghaladtunk-e valamit, avagy 
veszteségeinket kellene inkább sorolni. Az üzemcsarnokok tereinek minden funkcionalitás, anyag
szerűség mellett számomra határozott templomi jellege van, főként a nyitottság és a bevilágítás 
módja miatt. Már csak az a kérdés, hogy a hagyományos múzeum légkörének áhítatát hozzák-e át 
a festmények ebbe a térbe is, vagy a halottat körbeállók elnémulásáról van-e szó? Leginkább a 
kettőről együtt: miközben a művészet „feltámaszt” valami halottat, közben menthetetlenül részévé 
válik, így mutatva meg szimbolikusan, hogy a modern művészet nagy utópiái illuzórikus hetero- 
tópiává válnak. S hogy számunkra nincs más, mint az ilyen illuzórikus terekben itthon lenni, s ezek 
tapasztalatával kérdezni rá a magukat reálisnak mutató terek igazságára.

Echo 2007/3.

Mátis Rita munkája
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Aknai Tamás

Afféle katakomba ez...
Színerő és léptékváltás -  részlet

Zsolnay gyár
2007. augusztus 1 -  szeptember 16.

Veszélyben a személyiség. Mondhatnánk: ami 
itt történt, vagyis a Színerő -  Léptékváltás kiál
lítás, az „eltűnt személyiség nyomában” folyó 
kutatómunka egyik figyelemre méltó stádiumát 
látszik megtestesíteni. A maga hangsúlyozottan 
szakmainak látszó, de a szűk professzionális 
megfontolásokon messze túlmutató vezérelvei
vel itt minden a szabadságnak és a felszaba- 
dultságnak meglepő érzetét sugározza. A pécsi 
Művészeti Karhoz valamilyen módon kötődő 
festők és szobrászok jelentek meg ezen 
a nyáron a Zsolnay gyár elhagyott műhelycsar
nokaiban. Kihasználva a tágas tereket, élve a 
támogatók jóindulatából biztosított nagyméretű 
vásznak és úgyszólván korlátlanul igénybe 
vehető festőszerek lehetőségeivel, a bárki 
számára ismerős vágy, a szakmai színezetű 
„kaland” reménye itt művészi tevékenységként, 
egy mesterség művelésének delikát elemeként 
válhatott valósággá. A rákészülés szinte minden 
esetben évtizedes tartamú volt. A hiány -  ami 
a „kaland” vállalásának kiinduló és lendületben 
tartó motívuma -  itt a fizikai értelemben vett 
lépték. Ennek birtoklása ritkábbnál is ritkább 
esélye ma egy alkotónak. Titkos vágy, szellemi 
kísértés, fizikai kielégülés az általában egy-két 
méteres, vagy annál kisebb léptékben festő, 
szobrászkodó művész számára a több méteres 
kiterjedés. Olyan döntéseket kell egy ilyen 
felület előtt (és rajta dolgozva) meghoznia, mint 
amiket a miniatúrák, grafikai technikák, 
akvarellek, kisméretű olajképek, kisplasztikák 
nem így követelnek. Ismeretlen világ ez itt, 
mert abban a közegben, amelyben műtárgyak 
ma egyáltalán megjelenhetnek, nem szokás, 
nem norma, vagy követelmény az építészeti 
léptékhez is igazodó festmény befogadása. 
Egyebekben valószínűleg sokkal inkább akarat- 
talan, tudatalatti, mint szándékolt folyamat 
eredménye, ahogy a műalkotásokhoz kötő 
viszonyainkat éljük. Alig cáfolható, hogy az 
utóbbi húsz év vizuális jelenségeit a tv-képernyő 
üzenetformái és méretei meghatározták. A 
vizuális közlésnek ez a formátuma megegyezik 
a sokszorozott grafikai és intim festői megje
lenítés hagyományos léptékével. Ez még akkor 
is így van, ha magának a képernyőnek is szép 
lassan növekszik a mérete, ha kivetítők jelentek 
is meg, ha a „monumentalizálódás” (a vizuális 
hatékonyság fokozása) felé igen határozott 
lépéseket is tett az elektronikus képmegje
lenítés. Tematikusán is jellemző bővülést jelen
tett a művészetben ez a modern médium. 
Sorsszerűnek látszik ma már, hogy a világ 
számtalan pontján mint erősödött fel már a 
festmény léptékének a megváltoztatásával is 
az a tendencia, amely a képernyőmérettől min
denképpen az eltéréseket, a függetlenséget 
jelzi. A tendencia mögött azonban sokkal 
inkább a manipulálhatatlan egyszemélyi 
közlések -  kifejezések minőségére leszünk 
figyelmesek. A Jókai által is megfigyelt szabad
ságfokra, amire -  hacsak a tevékenységet 
magát, annak fizikai és jelentésbeli következ
ményeit tekintjük -  tényleg „felnézhetünk”.

Mert olyan princípiumokat közvetít, olyan for
mában, amelyeknek párhuzamait sehol máshol 
nem találhatjuk. Olyan gesztusok és 
képzettársítások ömlenek a pár excellence 
festészeti megjelenítés közegéből, amelyben itt 
sem nagyon észlelünk készen kapott 
mechanikus elemet. Minthogy a festészetben 
mindeddig és többnyire valamely program 
alapján a színezőanyagnak valamilyen 
eszközzel, valamilyen felületre vitelének 
művészetét láttuk, megerősítést nyerünk a 
bemutatott munkák nyomán. Létezik a festé
szet. Létezik annak a ma rettenetesen funkciót- 
lannak tetsző, de holnapután bizonyosan 
használható terekbe, homlokzatokba integ
rálódó előadásmódnak és formátumnak az 
érvrendszere, ami a személyes üzenet titokzatos 
líráját, melodikus futamait közösségi élménnyé 
lesz képes átalakítani. És ennek a funkció- 
váltásnak az egyik eszköze a lépték. A kihívó, 
nehezen birtokba vehető méret, amivel éppen 
úgy kell megküzdenie a művésznek, mint a 
kezéhez és karjához idomuló papírlappal, vá
szonnal. Vagy -  ha tetszik -  nagyonis másként,

és e ponton, az indulaton túl mozgásba hozott 
módszerben a festőmesterség minden részlet- 
kérdése oldva van. Ami nem egyszerűen csak a 
nagyítás kérdése. Nem véletlenül vetődik persze 
mindez fel most itt Pécsett. A számottevő 
nemzetközi monstrék mindenütt a festészet 
igen differenciált igényű újjászületéséről val
lanak. Nagy gyűjtemények és tematikus válo
gatások sugallják másutt is, hogy a kreatív 
költői késztetések a maguk talányos, szórakoz
tató, pszichologizáló, önkényes, stb. köntösé
ben mint adnak metaforikus keretet a hit és 
tudomány, valóságismeret és lírai személyesség 
különböző mélységű kifejeződésének. 
Kelletekorán kidolgozott program tehát a 
kezdeményező Keserű Ilonáé, és bár segítői 
voltak, ezt a sokak által létrehozott mester
művet is ő jegyezte.

Szemlélőként a legnagyobb hálával 
tekinthetünk vissza a kivételes kiállítótér rend
kívüli látványaira. Pécs hosszú ideje nem kínál
ta meg közönségét a maga nemében olyan 
elsőrangú élményforrásokkal, mint azt a Keserű 
Ilona verbuválta művészcsoport. A napokban 
azonban lebontják a képeket, folytatódnak a 
Zsolnay gyár emlékének szentelt ökumenikus 
imahetek. Aligha számíthatunk többre és másra, 
mint az emlékekre. Ahogy a nézők között nem 
voltak, úgy és ezért az emlékezők között sem 
lesznek ott azok, akiknek ma még privilégiumai 
vannak a város kulturális stratégiáját érintő 
döntésekben. No comment.

Echo 2007/4.

GyécsekJózsef 
és Keserű Ilona munkája
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Koszits Attila

Talált terek -  Vissza a Gyárba!
Évadzárás a Zsolnay Labor Kísérleti Kultúrtérben -  részlet

A jelentős nemzetközi kortárs képzőművészeti 
szemle, a Velencei Biennále egyik fő színtere 
a történelmi múltú Arsenale (az ipar háza). 
Egykor hajógyárként funkcionáló impozáns 
méretű műhelycsarnokai a tengeri birodalom 
nagyhatalmi törekvéseinek haditechnikai hát
terét biztosították. Közel három évtizedes 
kultúripari újrahasznosítása jelentős 
bevételekhez juttatta a nagyrészt a turistaforga
lomból élő csodás lagúnavárost. S ha már Itália 
és kultúragyárak, nem új keletű az elhagyott, 
illetve használaton kívüli ipari terek revitalizá- 
ciója: ma már vagy húsz művészeti-kulturális 
központ működik ilyen helyeken a mediterrán 
országban. A művészeti hozadékon túl 
jövedelemtermelő és munkahelyteremtő hatásuk 
is jelentős. A világszintű warholianus faktorizá- 
lódás (Andy Warhol az 1960-as években az 
egykori New York-i gyárépületben, a Factory- 
ban rendezte be sajátos művésztelepét) folya
matát természetesen a tömegkultúra, a divat- 
és popipar irányítói is észlelték. Ma már 
trendinek számít lepattant ipari épületekben pl. 
divatshow-kat, könnyedebb műfajú zenés szín
házi eseményeket, koncerteket is rendezni.
Az ingatlanpiac is felfedezte ezt az irányzatot: 
loft névvel jelölik Nyugat-Európában és 
Amerikában az avult ipari emlékek felújításával 
lakások, irodák kialakításával életre keltett és 
új funkciókat kapott épületeket.

Pécsett „A Gyár" néven 1991. november 
í-től működött pár évig az első ilyen jellegű 
kulturális/művészeti kezdeményezés a Czinderi 
utcában, illetve ugyanabból az évtizedből már 
csak emlék a Sopiana Gépgyár Nagy Lajos 
király úti csarnokának zenei fesztiváltere (mind
kettőt lebontották). 2004 áprilisában már a 
leendő Zsolnay Kulturális Negyedben kapott 
helyet a MédiaGyár Nemzetközi Kortárs 
Művészeti Találkozó a déli oldal üzemcsarnokai
ban. 2006 szeptemberében a Zsolnay észak
keleti oldalának hatalmas tereiben tartották 
meg az Örökség-gyár kortárs összművészeti 
programsorozat. 2007 tavaszán és nyarán 
Keserű Ilona ugyanitt vezette Színerő -  
Léptékváltás festő-mesterkurzusait. Itt zajlott 
október végén a Szemlétek „Vizioaudiális 
Filmszemle és Művészeti Találkozó”. Érdekes 
párhuzam, hogy a civil/vállalkozói, valamint az 
állami/önkormányzati fenntartású szervezetek 
egyaránt használták céljaikra e tereket.

A már több éve kulturális/művészeti prog
ramokkal előálló Mediátor Egyesület idén

áprilistól október végéig kapta meg kulturális 
újrahasznosításra a Zsolnay néhai Nagyfeszült
ségű Kísérleti Labor épületét, a hozzá tartozó 
kisebb irodahelyiségekkel, illetve az affölötti 
hidegraktárral, kerthelyiség céljára. Mintegy 
tucatnyi fiatal munkájával, akik az üzemeltetést 
is ellátták, április 8-án már francia előadókat és 
művészeket fogadhatott a Labor Kísérleti 
Kultúrtér, viszonozva a Lyonban, egy ipari 
területen, egykor foglalt házként működő 
kultúrcsarnokban tett előző évi látogatást. 
Április 12-14. között a Laborban rendezték meg 
a Ki-Talált Terek, „Ipari épületek funkcióváltása 
és a független kulturális alkotóterek I. Pécsi 
Nemzetközi Civil Műhelykonferenciát és 
Találkozót”. A franciák (Lyon, Toulouse, 
Bourges) mellett számos fővárosi és pécsi 
szakértő, illetve független/civil kulturális 
központ képviselője vett részt a rendezvényen. 
A „Más terek” tematikát körbejáró konferencia 
alaptézise a konkrét tér-idő együttes volt, mely 
valós társadalmi aktusként teremt kapcsolatot 
a megszületett gondolat, a kreatív gyakorlat és 
ezek végeredménye között. Michel Foucalt 
nevezte el a több heterogén valóság egymás- 
mellettisége és együttes léte nyomán kialakuló 
újfajta teret az utópia és a heterogén szavak 
összekapcsolásából heterotópiának. A téma tár
sadalmi, politikai, gazdasági, szociokulturális, 
esztétikai és művészeti kontextusait járták 
körbe a konferencia résztvevői. Emellett a civil 
kezdeményezések, köztük a kulturális projektek 
európai uniós és állami támogatása, a francia 
példák tapasztalatai, illetve tanácsadó műhely
munka szerepelt a zenei, tánc- és képző- 
művészeti programokkal, performanszokkal 
gazdagított találkozón.

A konferencia tapasztalatait is felhasználva 
a Labort üzemeltető egyesület folyamatosan 
alakította a rendelkezésére bocsátott tereket.
A nagy épület jellegzetes dizájnját a Street 
art/grafiti jegyeit hordozó falfestmények, fény
dekorációként vetített festett art-diák, belóga
tott függönyök, a kallódó ipari fém és egyéb 
dolgokból/szemétből újfunkciót kapott tárgyak, 
vagy a Retextil hulladékból lebontott fonalak 
újrahasznosításából alkotott ülő- és fekvőalkal
matosságai adták meg. Koncepciójuk szerint 
felvállalták a kortárs kultúra és művészet, 
kiemelten a fiatalművészet bemutatását. 
Folyamatos kapcsolódási, találkozási pontként 
használva az épületet a kerthelyiséggel együtt, 
utóbbit hagyományos kávézó, söröző funkció

val. A Labor falain a PTE Művészeti Karának 
négy negyedéves, és egy harmadéves festő 
hallgatója (Antal Tamás, Farkas Dániel, Flajnal 
Norbert, Kormos Kriszta, Lődör Dániel) állíthatta 
ki éves munkája termését, mert az évvégi 
kipakoláson szűknek bizonyult számukra az 
Egyetem épülete, jól jött az itteni lehetőség.

A sokakat vonzó jókai téri események közül 
talán Ágoston Béla Zuboly formációjának városi 
folklórja, a Tűzmadarak tűzakrobatikája, a 
Bábfesztivál itteni előadásai, az Európai Ifjúsági 
Zenei Találkozó koncertjei, Góbi Rita táncszín
háza és Darvas Ferenc zongorista koncertje 
emelhető ki. A Labor ebben az időszakban a 
Jókai tér after-helyszíneként, majd később kicsit 
ifjúsági klubként deklarálta magát.

Kertvárosban, a „Nevko-Grundon” szervezett 
„Panelhét” francia művészek bevonásával zenei 
kísérleteket és foglalkozásokat, vetítéseket, 
installációkat, retextil nyitott műhelyt, interaktív 
játékokat, közös piknikelést kínált kicsiktől az 
idősekig, így próbálva élhető teret, különleges 
vizuális és térélményt varázsolni a házgyári 
monstrumok közé.

A rendezvények jó részét nívósán és a 
folyamatos működést sikeresen megoldó, civil 
szervezeteket összefogó független csapat 
szűkreszabott financiális, személyi és tárgyi 
lehetőségeit valószínűleg meghaladta a három 
helyszínes feladat, megosztotta erőiket.
A kisebb szervezési, technikai és egyéb prob
lémák azonban nem vonják kétségbe kitűzött 
céljaik helyességét. Pozitív és negatív tapaszta
lataik egyaránt felhasználhatók a jövő kultúrájá
nak tervezésénél. Hisz a civil erők bevonása 
nélkül nem számíthat igazi sikerre a 2010-es 
EKF program sem.

A Labor évadzárása egyben búcsú is, hisz 
a tervek szerint a jövendő Zsolnay-Kulturális 
Negyedben itt a Csodák Palotája kap majd 
helyet.

Echo 2007/5-6.
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Patartics Zorán

Saját verzió
2007: A tanítás és tanulás elmulasztott éve -  részlet

Pécs Európa Kulturális Fővárosi felkészülési 
időszakának immár a fele mögöttünk van.
A tavalyi, a 2007-es a második a tematikus 
felvezető évek sorában, amely haszontalanul 
múlt e l.... Csupán a felkészülési évek tervezett 
tematikájának, illetve azok mellőzésének jelen
tőségére kívánok rámutatni, és főként ezzel 
szemben felmutatni egyet a meg nem valósult 
lehetséges verziók közül: a saját verziómat.

Az én 2007 verzióm sohasem öltött írott 
formát. Nem voltak, s jelenleg sincsenek a 
programok tervezésével kapcsolatos ambícióim, 
főként nem valamilyen tisztséggel összefüggés
ben. De a város győztes pályázatának előállí
tásában való közreműködésem során felépült 
bennem égy rendszer, melynek lényegi elemei 
és összefüggései talán érdemesek arra, hogy 
megosszam őket az ECHO olvasóival, már csak 
a jelen folyamatok megértése érdekében is.
A pályázat írásának időszakában még úgy hihet
tük, hogy a pályázat megírását követően foly
tathatjuk az elindított munkát, a bennünk fel
halmozott ismeretek, a kitetjesíteni, megvalósí
tani gondolt tervek hasznosulnak majd. Azt 
tudtuk, hogy lesznek nehézségek, de ma már 
mindez illúzió.

Az én virtuális verziómban a Takáts józsef 
által meghatározott tematikus felkészülési évek 
különleges jelentőséggel bírnak. Funkciójuk, 
hogy a 2010-es esztendőre a város, a régió 
szellemi és lelkiállapotát legalább részben alkal
massá tegyék a projekt év jelentette felada
tokra, a benne rejlő lehetőségek kiaknázására. 
Emellett arra is szolgálnak, hogy a város 
irányában az országos és nemzetközi figyelmet 
felkeltsék. Mindkét területen volnának tenni
valók. Az én verziómban fontos, hogy a kulturá
lis események számának növekedése, a kínálat 
bővülése, a minőség szempontjainak felerősö
dése és a kultúrát fogyasztó réteg szélesítése 
egy ugyanazon folyamatban, kölcsönhatásban 
valósuljon meg.

A szaporodó programok nem a meglévő 
kultúrafogyasztók érdeklődésére számítanának 
csupán, akik a túlkínálattal nem tudják a lépést 
tartani, sőt egyre inkább természetesen élik 
meg egy-egy program elmulasztását. Mindez 
azért volna másképpen, mert kitalált koncepció 
alapján, megalapozott, működőképes kulturális 
stratégiával törekednénk arra, hogy a minőségi 
kultúra befogadói egyre többen és egyre aktí
vabbak legyenek. A kulcsszavak az ösztönzés 
és a befogadás. Az intézményrendszer átalakí
tása ennek szellemében zajlana. A kitűzött 
célok eléréséhez szükséges módszertan és 
eszköztár sikeres és sikertelen külföldi példák 
alapján tanulmányozható, a helyi sajátossá
gokra kidolgozható, számos ilyen irányú ötlet 
merült fel -  őrzök ilyeneket magamban én is.
Az eredmény önmagán túlmutató volna.
A kezdeményező-készség, az együttműködési 
kultúra fejlesztéséről van ugyanis szó. ...

Az én verziómban világossá válna, hogy az 
EKF projekt lényege nem a beruházások meg
valósulása, vagy a 2010-es év programdömping- 
je, mint ahogyan arról a közbeszéd zajlik. 
Kiderülne, hogy az EKF lényegében egy lehető
ség. Tematizált, illetve tematizálható tanulási 
folyamat, amely során egy városi közösség 
esélyt kap arra, hogy a politikai és hivatali, 
valamint a civil szereplők elsajátítsák az ered
ményes együttműködés képességét, és a város
ban élők tanulják a kultúrateremtés és a 
kultúrafogyasztás módozatait. És mi lehetne 
méltóbb a „tanítás és tanulás évéhez”, mint az 
EKF címmel járó lehetőség -  a tanulás -  jelen
tőségének felismerése. Mindez természetesen 
az átláthatóság jegyében zajlana, ami a kezdeti 
nehézségeken túljutva megsokszorozza a haté
konyságot, erősíti a bizalmat, javítja a közérze
tet, potenciálokat szabadít fel, és kreativitást 
szül. ...

Az én verziómban a „tanítás és tanulás éve” 
valóban az volna, amit a neve ígér. Nem oldód
na fel más szlogenekben, újabb tematikákban, 
mert a néven nevezett esztendő nagyobb figyel
met képes generálni...

A felkészülés éveiben -  de 2010-ben is -  
egyértelműen elkülönülnének az EKF okán meg
valósuló programok azoktól, melyek az EKF-től

függetlenül is szerepelnének a kínálatban. 
Példának okáért a POSZT a pécsi kulturális 
fesztiválok zászlóshajójaként az EKF-től 
függetlenül is fontos, és biztos helye kellene 
legyen a rendes évi programok között. Nem 
helyes azonban úgy feltüntetni, mint EKF prog
ramot. Ez csúsztatás. Az EKF lényege nem a 
meglévő és egyébként is betervezett programok 
egy füzetben való összegyűjtése kellene legyen, 
mint ahogy az sem elfogadható, hogy a 
kultúrára szánt forrásokat elvonják, majd 
átcímkézve az EKF keretből újra biztosítják.
Néha kicsit megkurtítva...

A civil ötletek megvalósítása verzióm egyik 
legfontosabb célkitűzése volna. A civil ötletpá
lyázatok eredményei nem tűnnének el a 
süllyesztőben, hanem a meglévő intézmény- 
rendszerben jelennének meg feladatként.
Az intézmények ezen célokra szerezhetnének 
többletforrásokat, egy-egy esetben ez átalakítá
sukat is beindíthatná. A civil ötletpályázat 
ténylegesen a civil ötletekre építene, nem 
intézményeket ösztönözne arra, hogy a rendes 
évi programjaikat az elvont forrásaik miatt ilyen 
álpályázatokból finanszírozzák...

Az én verzióm szerint a „tanítás és tanulás 
évében” programok tucatjai elemeznék a 
tanítás és a tanulás, a nevelés és a neveltetés, 
tanár és tanítvány viszonyának ma nagyon is 
aktuális kérdéseit. A vizsgálódások legfőbb 
célja a diskurzusteremtés volna, a témával 
foglalkozó szakmák, a sorsukat befolyásoló 
politikusok és hivatalok, a szülők és a diákság 
bevonásával. A probléma több aspektusával 
kerülne terítékre, a szakmai és társadalmi 
álláspontok, és ezek kölcsönhatásai egyformán 
fontosak volnának. A téma különböző szintjei -
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európai, hazai, nagyvárosi és vidéki, valamint 
helyi -  kontextusok válhatnának láthatóvá, 
és általuk a közöttük lévő feszültségek is. 
Meggyőződésem, hogy Pécs jelentősége, és 
egyben önbecsülése akkor emelkedhet, ha nem 
csupán pécsi problémákat feszeget, nem pécsi 
mércéhez igazodik, hanem kezdeményező 
szerepet vállal szélesebb érdeklődésre számot 
tartó kérdések tárgyalásában és a nemzetközi 
mérce szerint is jelentős teljesítmények bemu
tatásában, vagy éppen létrejöttük 
elősegítésében.

A fiatal korosztály ismereteinek bővítése és 
a kultúra iránti igényének növelése az én 2007- 
emben alapvető stratégiai cél volna. Nem csak 
az oktatás aktuális kérdéseinek megvitatása, 
vagy a színházi világgal való kapcsolatépítés 
által, de az őket körülvevő világ megismerte
tésére is hangsúlyt fektetnék. Miként betekin
tést lehet szerezni vezetett magyar órák 
keretében a színházi kulisszák mögé, éppúgy 
bejárható, látogatható példának okáért az 
egyetemek, a kórházak, az ipari üzemek, vagy 
az ivóvíz, az energiaellátás belső világa is. ... 
Ennek alapján, és ezt a kérdést magát is meg
jelenítve az iskolákban a kultúra jelenlétének 
új formáit kellene kidolgozni.

Az én verzióm nem egy részletekig kidolgo
zott -  és főként nem az egyetlen lehetséges 
helyes -  stratégia (lett volna). Arra kívántam 
csupán rámutatni, hogy a tematikus év olyan 
eszköz, amelynek szerepe a tényleges EKF 
célok megvalósulásában rendkívül fontos.
Ennél fogva az adott év sikerének tétje nagy. 
Értékelésekor nem lehet közömbös, hogy 
miféle kitörést remélhet Pécs és a régió az EKF 
címtől, ha ezekkel a kérdésekkel egy tematizált 
projektben, a ránk irányuló európai figyelem 
lehetőségével együtt sem tud mit kezdeni.

Echo 2008/1.

Cseri László

Egy város, ahol Csontváry, 
Vasarely és Zsolnay alkotott
Színes füzet jelent meg szeptember elején 
„X. Boszorkány-kupa nemzetközi női ökölvívó
verseny” címmel, „Pécs 2010 Európa Kulturális 
Fővárosában” alcímmel. A kiadványban, két 
oldalon, magyar és angol nyelvű szöveg is 
olvasható ezzel a felütéssel: „A város reneszán- 
sza/The renaissance ofthe city". A Pécs 2010 
Menedzsment Központ reklámszövegéről van 
szó, erre utal az embléma, a cím és a telefon
szám. Az írásmű rövid, nem veszi feleslegesen 
igénybe az olvasó türelmét, s voltaképpen a 
várost és annak kultúráját kívánja vonzóvá tenni 
az ide látogatók számára.

Az alábbiakban közöljük a teljes szöveget, 
időnként megszakítva, hozzáfűzve néhány gon
dolatot.

„Csak egyetlen álma lehet annak, aki útra kél.”
Az első mondat után meg kell állnunk.

Vajon mi az oka a lehetőségek e szűk tárházá
nak, miért csak egyetlen álmot engedélyez az 
EKE vezérkara az utazni vágyónak? Útra kelés 
előtt, miként közben és utána is, az embernek 
mindenféle álmai adódnak, ezeket a legritkább 
esetben lehet befolyásolni, főleg szigorúan kor
látozni egyetlen megoldásra. Természetesen 
nem kizárt, hogy „A város reneszánsza” alkotó
ja, a Boszorkány-kupa résztvevőire gondolván, 
tisztában van azzal, hogy a nőnemű ökölvívók 
egyedei talán a sok bekapott balhorog miatt 
nem képesek változatos álmokat előállítani, 
mindig ugyanazzal a makacsul visszatérő kép
sorral küszködnek elindulás előtt.

„Eljutni egy helyre, ami elmeséli a világ sorsá
nak egyik legszebb pillanatát.”

Ez lehet a kizárólagos álomkép, kétségtelen, 
eljutni arra a helyre. De hol lehet az a minden 
mástól különböző, kitüntetett hely? Ha 
kitaláljuk, ami persze nem könnyű feladat, ott 
tornyosul előttünk az újabb talány, a világ 
sorsának egyik legszebb pillanata. Talán maga 
a teremtés lehet az a pillanat, gondolnánk, de 
tévedünk. Van másik. Ugyanolyan szép és 
felemelő, a világ sorsát meghatározó mozzanat.

„Egy történetet, mikor összecsapott Róma hite, 
a török vére és egy nemzet büszkesége.”

Képzeljük el e pillanatot HD minőségben! 
Hitnek, török vérnek és nemzeti büszkeségnek 
összecsapását. Különösen mint a szépség sajá
tos megjelenési formáját.

„A Balkán kapujában él egy város, ami évezre
deket köt össze jelenével. Egy hely, ahol a 
keresztény kultúra emlékei között barangolva, 
a török hódoltság idejének csodás emlékeibe 
botlunk. Falai védelmében hajdanán Csontváry, 
Vasarely és Zsolnay alkotott, és hagyott az 
utókorra maradandót”

Az a folyamat is szépséges lehet, amint 
Csontváry e falak védelmében alkot. Lázasan 
festi a libanoni cédrusokat, a taorminai görög 
színház romjait vagy Selmecbánya látképét a 
Széchenyi tér lépcsőjén ülve, ölében hatméteres 
vásznakkal. Könnyedén elképzelhető mindez, 
mert a képzelet szabadon szárnyal, bár 
esetünkben mégsem olyan könnyű a feladat,

mert nem tudunk arról, hogy Csontváry valaha 
Pécsett járt volna. Vasarely ugyan itt született, 
de gyermekkorát Pöstyénben és Budapesten 
töltötte, majd Párizsba ment alkotni, aztán 
Annet-sur-Marne-ban telepedett le.
Csecsemőkori alkotásait édesanyja feltehetően 
elherdálta, így Pécs falainak védelmében 
gyakorlatilag sajnos sem ő, sem Csontváry nem 
alkotott semmit. Zsolnay viszont telitalálat. 
Háromból egy. Lehetett volna rosszabb az 
arány, de a Menedzsment Központban nyilván 
munkálkodnak szakértők is.

„Ezeréves emlékek között születik most újjá 
Pécs, és lesz Európa Kulturális Fővárosa 2010- 
ben. Büszkén, bohéman, alázattal.”

Erre az újjászületésre kíváncsiak vagyunk. 
Egyelőre úgy tűnik, nem sok ünnepelni valónk 
lesz 2010-ben, így hát az alázatra valóban igény 
mutatkozna.

„Szűk utcáiban hívogató kávézók, éttermek 
csábítják a gyanútlan látogatót.”

A gyanútlan látogatót a szűk utcákban több
nyire leütik, kirabolják, megerőszakolják. A 
„gyanú” kifejezés mindig olyan sejtésre utal, 
amely mögött negatív tartalmú cselekvés vagy 
történés rejtezik. Gyanútlan az az ember, aki 
semmi rosszat nem sejt, a kávézók és éttermek 
viszont általában nem jelentenek fenyegetést a 
betérőre, bár kétségtelen, hogy ezt a 
lehetőséget sem szabad kizárni. Ilyen szöveggel 
a legkevésbé sem csábíthatjuk ide a 
vendégeket, sokkal inkább elriasztjuk őket 
attól, hogy szűk utcákba és vendéglátóipari 
egységekbe valaha is betegyék a lábukat Pécs 
városában.

„Terei önfeledt szórakozásra csalnak, lankáin 
a szőlő zamata hirdeti a mediterrán életérzés 
velejét."

Van ebben a „szórakozásra csal” kifejezés
ben valami zavaró kétértelműség, s el lehet 
mélázni azon, hogy a szőlő zamata hirdeti-e 
a mediterrán életérzés velejét vagy valami más, 
ha egyáltalán van veleje az életérzésnek.

„A Világörökség része, a magyar kultúra egyik 
fellegvára, a tudás biztos alapjait nyújtó 
egyetem városa most reneszánszára készül. 
Minden ízében megújul, és Európa színterén 
üzeni: Új Főváros született!”

Biztosan állíthatjuk, nem újul meg minden 
ízében a magyar kultúra ezen fellegvára, ebben 
a pillanatban senki sem tudja biztosan, mi újul 
meg, mi nem. Már a megújulásba vetett hit 
végzetes módon sérült abban a pillanatban, 
amikor a politika, kiszorítva a civil szférát, 
tehetetlenségével, tehetségtelenségével, teljes 
súlyával rátelepedett a programra. Bár készül
hetne akár reneszánszára is a város, de sokkal 
inkább arra kellene készülnie, miként bújjon 
szégyenében a föld alá. Európa színterén pedig 
egyelőre még nem üzen semmit, hiszen eddig 
arra sem volt képes, hogy e színtérre kilépjen. 
Még a hazai színtéren sem képes magyar nyel
ven értelmes üzenetet megfogalmazni, miként 
az fenti példánkból talán egyértelműen kitűnik.
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Zábrádi Mariann

Néha lányom a lehetetlen az egyetlen lehetséges
-  részlet
Miller-Mohácsi: Istenítélet 
Pécsi Nemzeti Színház 
2008. október 22., 23.

Hatalom -  vágy
Jó idők köszöntenek a Pécsi Nemzeti 

Színházra. Az elmúlt fél évben két előadás is 
született a falai között, melyek a korábbi évek 
szürke állóvizét megmozgatva megérintették a 
közönséget és a szakmát is. Mindkét előadást 
Mohácsi János rendezte. Az első a 
Kamaraszínházban, Moliére Képzelt beteg című 
komédiáját vette alapul, melyről lapunk júniusi 
(2008/2) számában közöltünk kritikát. Ez a pro
dukció azóta a színikritikusok szavazatai alap
ján elnyerte az évad legjobb előadása díját, 
Herczeg Adrienn pedig a legjobb női melléksze
replő díját kapta. A második előadás Arthur 
Miller Salemi boszorkányok című színművéből 
készült a nagyszínpadon, Istenítélet címmel.
Míg az előző dramaturgiájában, de leginkább 
szövegében, nyelvezetében gyökeresen eltér 
az eredeti műtől, ez utóbbinál a Mohácsi 
fivérek (mindkét produkció dramaturgja Mohácsi 
István) szorosabban ragaszkodtak az eredeti 
szöveghez, az előadás azonban mégis egy 
hamisítatlan Mohácsi-mű lett. Mohácsit nem 
először foglalkoztatja a boszorkányüldözés te
matikája, bő évtizede Kaposváron már megren
dezte a darabot, ugyanezzel a címmel, s aki 
látta és emlékszik rá, a sok hasonlóság (díszlet, 
jelmez) ellenére egy teljesen más értelmezést 
láthat. Lényegében erről ismerszik meg Mohácsi 
alkotói énje, hogy az adott korban és közegben 
mit gondol, mit lát fontosnak, vagy prob
lematikusnak, hogy aztán színházi eszközökkel 
ezt megossza közönségével. Miller darabja az 
ötvenes évek amerikai kommunista 
boszorkányüldözésnek, a koncepciós pereknek 
lényegében fekete-fehér köntösbe öltöztetett 
parafrázisa. A pécsi előadás sokkal inkább azt 
akarta megmutatni „boszorkányai” segítségével, 
hogy egy adott helyzetben bárki lehet üldözővé 
vagy üldözötté, a kettő közötti határvonal 
keskeny, nagyon sérülékeny. Semmi nem élesen 
elkülöníthető, a világ nem fekete-fehér igazsá
gok halmaza. Innentől a játék nagyon veszé
lyes. Mohácsi vállalkozása sem veszélytelen, 
hiszen ami kamaraszínházi körülmények között

jó színészvezetéssel sikeresen megoldható volt, 
az itt kevés, mivel a nagyszínpadot be kell 
népesíteni, a szó szoros és átvitt értelmében 
egyaránt.

Mohácsi kaposvári rendezéseinek -  hogy az 
utóbbi évekből csak három a legerősebbet idéz
zük: Megbombáztuk Kaposvárt, Csak egy szög, 
56/06 vert lélek vert hadak -  legnagyobb 
erőssége mindig a hatásos, mindent elsöprő, 
ugyanakkor a legapróbb részletekig kidolgozott 
tömegjelenetekben rejlett. Pécsett az előadá
sokban nincsen tömeg, az efféle helyzetek 
álmegoldásai beitták magukat a falakba, most 
azonban valami mégis megmozdulni látszik.
Az Istenítélet első jelenete a Miller darabtól 
eltérően nem Parris tiszteletes lakása, hanem 
köztér, ahol a tiszteletes áléit leányát próbálja 
a közösség életre kelteni, vagy ha mégsem, hát 
legalább ítéletet mondani az ördögi jelenség 
felett. Mohácsi tehát rögtön az elején kitágítja 
a teret, s igyekszik benépesíteni azt. Őrült 
rohangászás, bekiabálások, elhaló poénok, a 
néző csak annyit érzékel, hogy baj van, és hogy 
a pécsi tömeg nagyon igyekszik. Miután végre 
elcsitul az elsőre nem olyan sikeres hangulat- 
keltő tömegjelenet, kiviláglik, hogy Parris 
tiszteletes leánya, valamint annak unokahúga, 
Abigail és még néhány lány az éjszaka 
folyamán az erdő rejtekében tiltott táncot 
lejtett, ruhátlanul révült, amikor a tiszteletes 
rájuk lelt, s a megzavarodott lányok közül 
többen is sokkos állapotba kerültek. A lányokat 
a közösség boszorkányság gyanújába keveri, az 
ördög fegyverhordozóinak nevezve őket, amikor 
is azok egy tökéletes pszichodráma dramatur
giájának megfelelően bűnbakot állítanak maguk 
közül, a „svájci” személyében. Mindegy, hogy 
Tituba, vagy svájci (régi jó poén a Csárdás
királynőből), a lényeg, hogy idegen, más mint 
mi. Igaz, hogy nélküle a terv megvalósítása 
szinte lehetetlen lett volna, azonban őt beál
dozni mindennél egyszerűbbnek bizonyult.
A lányok boszorkányság vádja elől menekülő 
hablatyolása, majd a svájci vallatása lassan 
„kitisztítja” a képet. A lányok ártatlanok, ők 
csak Kathy Putnam hét, még újszülötten 
meghalt testvérkéjének szellemét kívánták 
megidézni a svájci titkos receptje és annak 
genfi nagymamája dallamai segítségével...

Millernél a svájci eredetije Tituba, a néger 
rabszolga, Parris tiszteletes rabszolgája. Parris 
tiszteletes svájcija egy hamisítatlan Mohácsi
elem, mely tudatja, hogy a másság megítélése 
nem olyan egyszerű. A lányok mindenesetre 
a megfelelően elhivatott és bigott egyháziak, 
és hű népük szájíze szerint tudják fordítani az 
eseményeket, így válnak egyik percről a 
másikra vádlottakból vádlókká. A tömegjelenet 
újra felizzik, amikor a magukat kétségbeesetten 
menteni akaró lányok sorolni kezdik azon 
salemiek nevét, akiket látni véltek az ördöggel 
cimborálni. E kis előjáték, tömeghisztéria után 
veszi kezdetét a történet.

A pokol tüzén
Az utolsó, börtönjelenetre bár nem tankot -  

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

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

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

Plácido Domingo, a világhírű spanyol tenor 
2008. augusztus 2-án Pécsett, az Expo Center 
szabadtéri színpadán adott koncertet. Fergeteges 
sikert aratott két művésztársával együtt: előadá
suk végén nyolcszor is visszatapsolta őket a telt 
házas (kb. hétezerfős) közönség. A legendásan 
híres „három tenor" egyike ezúttal követett egy 
másikat: egyfelől maga Domingo példát vett Jósé 
Carreras tavaly augusztusi pécsi fellépéséről 
(valamint a saját fölfedezésű, igen tehetséges 
Sabina Puertolas spanyol szopráncsillag pécsi 
hódításáról), másfelől városunk ilyen kiemelkedő 
jelentőségű rendezvényekkel igyekszik készülni a 
2010-es pécsi programsorozatra (Európa 
Kulturális Fővárosának jeles évét a „ Világsztárok 
Pécs színpadán” elnevezésű rendezvényekkel 
fölvezetve).

A világsztárként ünnepelt, rendkívül széles 
(több mint 120 szerepes) operarepertoárjával a 
leghíresebb operaházakat meghódító, újabban 
gyakran karmesterként is fellépő és a könnyebb 
zenei műfajokra is nyitott művésznek pécsi 
szereplésén partnere volt a Puerto Ricó-i 
születésű Ana Maria Martínez nemzetközi hírű 
(Grammy-díjas) koloratúrszoprán és az olasz 
Rossana Potenza mint ugyancsak ígéretes drá
mai szoprán (a római operaverseny Lauri Volpi- 
díjasa). A Pannon Filharmonikusokat Eugene 
Kohn, a New York-i Metropolitan Operaház 
világhírű karmestere (pályakezdő korában 
például Maria Callas és Luciano Pavarotti 
zongorakísérője) vezényelte.

Domingo gazdagon árnyalt hangfekvésének 
két pólusát jellemzik egyrészt az erőteljesen 
zengő magasabb hangok, másrészt a bársonyo
san, lágyan mély (gordonkás) regiszter, s 
ekként egyaránt alkalmassá teszik a hőstenor 
és a lírai tenor természetű szerepekre. (A tenor 
szó egyébként a latin tenere ('folyamatosan 
tart’) igéből származik, s az opera fejedelme 
különben is aztán igazán mestere a messze 
hordó hangok kitartásának.) A 67 éves művész 
még ma is olyan zenei átéléssel, finom elegan
ciával, árnyalt dinamikával és izzón-érzelem- 
dúsan telt hangzással énekel (s akár erősítés 
nélkül is így énekelhetett volna), mintha csak 
negyvenes éveiben járna. Visszafiatalodása még 
e pécsi föllépés folyamatában is fokról fokra 
tapasztalható volt, ahogy az előadás előreha
ladtával mindinkább egymásra talált az énekes 
és lelkes közönsége.

Erről a koncert során -  a kezdetben kissé 
lankadt bemelegítő szakaszt követően jól 
érzékelhetően egyre inkább forrósodó hangula
tot átélve -  bízvást meggyőződhettünk. S ezút
tal is láthatóan-hallhatóan olyan jókedvvel, 
igényességének teljes erőbevetésével és olyan 
művészi alázattal, ezúttal főként magyar közön
sége iránt tanúsított tisztelettel jelent meg, 
mintha nem is vidéki városban szerepelt volna. 
(Hazánkban egyébként pécsi koncertjét 
megelőzően ötször lépett fel -  eddig mindig 
csak Budapesten - ,  és itteni sajtótájékoztatóján 
is nagy elismeréssel szólt a magyar zenei élet 
közismert értékeiről.)

Domingo elsőként Massenet Cid c. operájá
ból Rodrigo áriáját adta elő ( „0  Souverain...”) -  
még némileg bizonytalan és feszes intonálással. 
A szopránok közül elsőként a kétségtelenül 
tehetségesebb Martínez jelent meg a színpadon

Plácido Domingo

Gounod Faust c. operájának egyik áriájával 
(„0 , Dieu...”), azután pedig újra Domingóé volt 
a pódium -  a tenoristák kedvelt koncertszámá
val, Federico románcával („E la solita storia dél 
pastore...”) Ciléa Az arles-i lány c. operájából. 
Ezt követően ismét Martínez lépett színre 
Catalani La Wally c. egészében kevésbé ismert 
operájából az önállóan annál népszerűbb, 
melodikus Wally-áriával („Ebben? Ne andró lon
tana...”), amelyben a művésznő igazán megcsil
logtathatta hangját. A színpadra ezután vissza
térő tenor pedig akkor talált igazán önmagára, 
amikor mesterien, latinos hévvel megszólaltatta 
Siegmund híres Tavaszi dalát a szerelemről 
(„Winterstürme...”) Wagner A walkür c. zene
drámájából.

A másik vendégszoprán, Potenza csupán 
egyszer jelent meg a koncert első felében, s 
Tosca imáját („Vissi d’arte...”) megható átélés
sel adta elő Puccini Toscájából. Ezután zenekari 
darab következett: Verdi A szicíliai vecsernye c. 
operájának itt és most sajnálatosan nem igazán 
élvezetesen előadott nyitánya. (Valószínűleg 
sokkal jobban sikerülhetett volna, ha az egyik 
próba kísérleti gyakorlatát követve „élesben” is 
maga Domingo vette volna kezébe a karmesteri 
pálcát...) A koncertprogram első részét a szerel
mi kettős („Suzel, buon di...”) zárta Mascagni 
kevésbé ismert Fritz barátunk c. operájából -  
Martínez és Domingo hiteles előadásában.

A második koncertrész is hangszeres 
zeneszámmal indult: fölcsendütt Bernstein 
Candide-nyitánya. Az igazi lendület azonban 
csak Domingo újabb belépőjével jött el: rend
kívül dinamikusan dalolta el Lehár Ferenc 
A mosoly országa c. operettjének leghíresebb

darabját („Dein ist mein ganzes Herz” -  
„Vágyom egy nő után”). Majd egy másik Lehár- 
operettből, A víg özvegy címűből énekelte a 
Vilja-dalt Martínez -  lágyan legato előadásban. 
Ismét az est tenor főszereplője következett az 
amerikai Rodgers South Pacific c. musicaljének 
részletével („Somé enchanted evening”), azután 
újra váltotta őt a színen Martínez Loewe My 
Fair Lady c. musicaljének (Pygmalion- 
parafrázisának) táncra pezsdítő népszerű dalá
val („I Could Have Danced all Night”).

A második műsorrész ugyancsak egyetlen 
kettősét ismét Martínez és Domingo párosában 
hallhattuk: Bernstein West Side Story c. musi
caljének örökzöldjét („Tonight”) adták elő igen 
bensőségesen. Gastaldon világsikerű olasz san
zonját („La musica proibita” -  a Mala Pasqua! 
c. darabból) Potenza énekelte -  e műsorfélben 
is csupán ezzel a föllépésével.

Végül következtek az említett sajátos műfajt 
képviselő spanyol műsorszámok. Elsőként az 
ünnepelt tenor előadásában Torroba Maravilla 
c. zarzuela-dala („Ámor...”), ezután Martíneztől 
Luna El nino judio c. darabjából egy dal 
(„De Espana vengo...”), végül ismételten a 
sztárvendég csodálatosan mesteri megszólal
tatásában Sorozabal La tabernera dél puerto 
c. zarzuelájának kesergője („No puede seri”).

És gazdagon következtek a ráadások.
Ezeket már egyértelműen felforrósodott hangu
lat, felhőtlen vidámság, latinos temperamentum 
jellemezte. A zarzuelákon kívül az eddiginél is 
fokozottabb figyelmet érdemelt Martínez remek
lése Szilvia vérbő belépőjével Kálmán Imre 
Csárdáskirálynőjéből. Kálmán operettjéből fer
geteges sikert aratott Szilvia és Edwin duettje 
(„Emlékszel még...”), amelyet a közönség 
megörvendeztetésére magyarul adott elő 
Martínez és Domingo. Kivételesen -  természete
sen -  papírból, de kitűnően érthető szövegej
téssel. A felálló közönség vastapssal fogadta 
e megtisztelő gesztust.

A ráadások további sora még oldottabb 
hangulatban telt. Martínez és Domingo 
érzelemdús kettősében („Lippen schweigen...” -  
Lehár A víg özvegy c. operettjéből) az énekesek 
keringőztek, s a tenor közben megénekeltette 
még a közönséget is. S a gála végének 
közeledtével volt már tercett is. A dalszöveg 
értelmében is valóban emlékezetes marad De 
Curtis örökzöld slágere („Non ti scordar di me”) 
-  ismét csak Martínez és Domingo kettőseként. 
Végül a tenor elmaradhatatlan ráadásszáma,
Lara Granadája zárta le hatásosan a műsort, 
s az est főszereplője talán éppen itt érte el 
a maga megszokott énekesi csúcsformáját.

A közönség még a legvégén is kitartóan 
tapsolt, ám további ráadásokban már nem 
reménykedhetett: az est főhőse -  elvonulás 
közben vidáman búcsút integetve -  a vonósok
tól egyszer csak jelképesen magához ragadott 
egy-egy hangszert, s a két szopránnal együtt 
karonfogva egyszerűen lekísérték a pódiumról 
a zenekar néhány tagját -  játékosan és finoman 
értésünkre adva, hogy az előadás immár telje
sen véget ért.

Ám mindenért kárpótolt, sőt elkápráztatott 
az élőben hallott Hang! S reményteli távlattal 
kecsegtet a tenorsztár ígérete: jövőre vezényelni 
jön Pécsre, sőt még visszatér 2010-ben is.
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Patartics Zorán

Köztércsinálás és belváros-sorvasztás -  részlet

A címben szereplő két folyamatnak látszólag 
semmi köze egymáshoz. A valóságban azonban 
van. Pécs az EKF keretében köztereinek 
újjáélesztésén dolgozik, és ezen beavatkozások 
egy részének helyszíne az a belváros, amelynek 
elsorvasztása ugyanazon döntéshozók más 
döntéseinek következménye....

Köztérszemlélet

A közterek újjáélesztése -  mint kulcsprojekt -  
a civilek által megírt győztes EKF pályázat egyik 
fontos, talán legfontosabb beruházás eleme. Az 
érdekek itt különös konstellációban találkoznak: 
a kulcsprojektek közül a köztéri fejlesztéseknek 
lehet a legnagyobb hatásuk, közérzet és politi
ka terén egyaránt. Rövid távon bizonyosan. 
Hosszú távon azonban éppúgy válhatnak 
teherré, mint a megfelelő koncepció és alkal
mas szervezetek felállítása nélkül a város szük
ségleteit meghaladó épületek. Az épületek 
esetében a politika már tudja, hogy a házakat 
hasznosítani tudó szervezeteket, intézményeket 
nem akar és már nem is igen tud felállítani, 
mint ahogyan a keresleti oldalon a házakat 
kihasználó, a jelenleginél lényegesen nagyobb 
igényt sem képes generálni. ... A közterek esete 
e téren lényegesen egyszerűbbnek tűnik, de itt 
is igaz, hogy az átadás sikerei után a városnak 
szembe kell majd néznie a fenntartás, a gyors 
avulás nehézségeivel. A legfőbb ok ugyanaz, 
a koncepció és a szakértelem hiánya, mely 
alapjaiban hibás szemlélettel párosul: a politika 
a közterek újjáélesztését is célnak tekinti, nem 
pedig eszköznek, noha valójában ezek is 
eszközök volnának az EKF jelentette nagy tanu
lási folyamatban. A döntéshozók évek múlva 
majd -  az átadás sikerei és az avulás kudarcai 
után -  a tervezőkre és a szakmákra fognak 
mutogatni, pedig most is tudható, hogy azok 
a megfelelő koncepció hiányában kiírt tervpá
lyázatok keretében nem lehetnek képesek 
megfelelő válaszokat adni. Azért nem adhatnak, 
mert a fenntarthatóság, a felértékelődés garan
ciáira a pályázati kiírások semmilyen koncepciót 
nem dolgoztak ki, támpontokat nem szolgáltat
tak, nem volt hát a pályázóknak mibe belehe
lyezkedni, illetve mit kiszolgálni. ...

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

A hálózat-elv lényege az, hogy a város 
szövetében hálózati csomópontokat jelöltünk ki. 
A csomópontokban a megfelelő és reális be
avatkozások következtében a hálózat köztes 
szövete olyan erőtérbe kerül, amely felhívja a 
szövetben rejlő potenciálokat, motiválja a 
magántőkét, keretek között tartva, de érvényre 
engedi jutni a magánérdekeket. A csomópontok
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hatásai nyomán a hálózatban élő emberek 
számára értelmezhetővé válik a saját 
környezetük fejlesztése, és hihetővé szerepük 
jelentősége, a befektetett pénz és munka 
értelme. ... Nyilvánvaló, hogy a szükséges 
számú csomópont „felújítása” nem finan
szírozható, erre elegendő forrás nem teremthető 
elő. Ezzel szemben a beavatkozások műfaja 
széles skálán mozoghat, így például lehet az 
egy terület átfunkcionálása, közlekedési átszer
vezése, public-art (művészeti) megnyilvánulás, 
köztéri jelrendszer megteremtése, hangsúlyos 
épített elemek kiemelése, közösségépítés, elem 
szintű minta beavatkozás, interaktív köztéri 
kommunikáció kiépítése, de természetesen 
lehet felületek, zöldfelületek, utcabútorok 
megújítása is.

... Másfelől arra is fel kell készülni, hogy 
a mégoly tervezett csomóponti beavatkozások 
menetében is lehetnek nehézségek, vagy merül
hetnek fel új elemek, kerülhetnek felszínre 
addig nem érzékelhető potenciálok, amelyeket 
a folyamatba becsatornázni érdemes és kell.
A forgatókönyv-elv erre a helyzetre kívánt 
egy cselekvési tervvel, amolyan stratégiával 
szolgálni. ...

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

magát a közösséget is alakító módon való 
bevonásával valósul meg. Ezzel nyer értelmet 
a fenti állítás, hogy a közterek újjélesztése nem 
cél, hanem eszköz -  a közösség alakításának 
egy eszköze.

Eredményes köztérfejlesztést ma nem lehet 
úgy véghez vinni, hogy a valós igényeket nem 
mérjük fel, és ahhoz nem keressük az érdemi 
kapcsolatot azokkal, akik majd a közteret bir
tokba veszik. Ezzel szemben azon csoportok, 
akik részt vehettek a tér történéseinek 
alakításában, az újjászületett teret saját sike
rüknek élhetik meg. A gyors avulásnak ez a 
leghatékonyabb ellenszere. ...

... Európában ma már komplex módon kezelik 
a megújítás problémáját: a beavatkozást az 
igények felmérése és elemzése előzi meg, 
a folyamatba bevonják a terület leendő 
használóit, és mindig, minden fázisban azokra 
a potenciálokra építenek, amelyek kihasználása 
megsokszorozza a hatékonyságot. Ezeken a 
helyeken ezért fel sem merül, hogy a köztérfej
lesztés építészeti tervpályázatai egyedül volná
nak hivatottak meghatározni a történéseket.
A „terepen” szinte minden szakaszban együtt 
dolgoznak szociológusok, közösségfejlesztők, 
városfejlesztők, környezetpszichológusok, 
közlekedési szakemberek, építészek, 
tájépítészek, kertészek, képzőművészek, esetleg 
kommunikációs és marketing szakemberek.

A belvárost megölik, ugye?

A pécsi belvárosban fejlesztés és gettósodás 
együtt vannak jelen. ... A legnagyobb fejlesztés 
persze az Árkád üzletközpont a Rákóczi út déli 
oldalán. Ez egyben a „gettósodás” egyik 
legfőbb oka is. ...

...A városba koncepció nélkül és zabolázatlanul 
beengedett kereskedelmi központok a belvárosi 
kereskedelmet kezdték ki, és ezzel kiszívták a 
belvárosból az életerőt. A belváros „kirakata” 
kiürült, ócska üzletek adják egymásnak a kosz- 
lott tereket, és ez leértékelte az utcákat is. Az 
üzletnek épült földszintek nem tudnak mássá 
átlényegülni, sorsuk történelmileg determinált, a 
város képét meghatározó, attól el nem 
választható. Ha tehát az üzletek megszűnnek, 
úgy megszűnik az eredeti jelleg is. ...
... A leromlott állagú épületek között pedig 
a közterek is leértékelődnek -  de ennek 
részben a fordítottja is igaz, azaz a leromlott 
állapotú köztéri viszonyok nem ösztönzik az 
épületállomány megújítását. ...



Támogatói pályázat
-  zárójelentés - Eredményhirdetés

Tegyük hozzá azt is, hogy ma Magyarországon 
műemlékileg, vagy akár csak helyileg védett 
épületet birtokolni sorscsapás számba megy.
Az épületek védettsége csak kötelezettségekkel 
és fajlagosan magas karbantartási, vagy akár 
átépítési költségekkel jár együtt. Míg a piac ezt 
súlyosan bünteti, emellett az épület által 
képviselt kulturális értéket nem méltányolja. 
Ennek következtében míg Európa egyes orszá
gaiban a műemlékek értéke a többi épületénél 
magasabb, addig nálunk jelentősen alacso
nyabb. A város EKF pályázatának készítésekor 
komoly reményeket fűztünk ahhoz, hogy a 
város védett épületeinek felújítása és 
felértékelése érdekében szülessen meg egy 
országos jelentőségű és érdekeltségű, de helyi 
„műemléki” stratégia. A már hivatkozott, az 
épített környezetről szóló háttéranyag ezzel 
kapcsolatban is tartalmaz egy fejezetet. ...
Ma ilyen stratégia megszületése Pécsett nem 
remélhető.

... A döntéshozók elégedettek azzal az 
egyébként kedvező történéssel, hogy a Király 
utca ‘eleje’ megtelt vendéglátóhelyekkel, és 
ezzel együtt élettel. Ez azonban érdemben nem 
terjed, és nem is képes továbbterjedni. Az utca 
felélesztése csak komoly elemzések alapján 
meghatározott és komplex beavatkozásokkal 
volna elképzelhető. Nyilvánvaló, hogy az új EKF 
beruházások ezt valamelyest befolyásolni 
fogják. Mégis hiba hinni abban, hogy ez 
önmagában képes lehet a kérdést megoldani. 
Bizonyos értelemben hasonló folyamatok 
a Széchenyi teret is érintik. ...

Pécs rossz úton jár. A központ autóval való 
megközelítésének ellehetetlenítése ki fogja ter
melni a választ: a tönkretett kereskedelem után 
a szolgáltatások is elhagyhatják a belvárost.
A magánrendelők, ügyvédi irodák, építészirodák 
majd más helyeken vetik meg a lábukat. Csak 
idő kérdése, hogy vállalkozók felismerjék a 
létező igényt, és irodaházaikat megközelít- 
hetőbb, élhetőbb városrészekben építsék fel.
Ez lesz a pécsi belváros számára a második 
csapás. ...

A csak az adott helyen való tiltás -  mint 
egyetlen tervezési eszköz -  végzetes 
következményekkel járhat. Egyes tanulmányok 
már harminc éve kinyilvánították: a motorizációt 
nem elnyomni kell, hanem kidolgozni az együtt
élés feltételrendszereit. A fentiekből egy megál
lapítás bizonyosan tehető: a városi szövet 
minősége sok tényező okozata, és értetlenül 
beavatkozni, vagy értetlenül tétlenkedni rend
kívül kockázatos.

Mi itt a tét?

Az EKF köztérprojektjének sikere a közérzeten 
lesz mérhető és a legfontosabb eredmény a 
bizalmi tőke növekedése lehet. A dolgok jelen 
állása szerint azonban hosszabb távon a bizal
mi tőke csökkenésére lehet számítani. ...
Európa nyugati felében a közterek újjáélesztése, 
építése már jó tíz éve a beruházások jelentős 
részét teszi ki. Várható, hogy ez a dömping a 
támogatások hatására és az Unió által képviselt 
elvek következtében néhány éven belül hozzánk 
is begyűrűzik majd. Ekkorra Pécs lesz az 
egyetlen hazai város, amely nem kap majd 
ezekből a forrásokból, mivel az EKF keretében 
korábban ilyen célra komoly összegekhez jutott. 
Míg körülöttünk ekkor már mindenki megérti a 
paradigmaváltás lényegét és fontosságát, addig 
Pécs a jelen, elavult paradigmák szerinti, most 
születő köztereinek rabságában reked.

Echo 2008/2.

1. Előzmény

Patartics Zorán építész, mint Kiíró, az általa ki
dolgozott kulturális programok, projektek tá
mogatására TÁMOGATÓI PÁLYÁZAT-ot hirdetett 
meg a Pécs 2010 Európai Kulturális Főváros 
(EKF) programjához kapcsolódóan.

Kiíró közreműködött a város azon pályázatának 
megalkotásában, mellyel a város elnyerte az 
EKF címet, majd a cím elnyerését követően az 
EKF érdemi munkáiban -  a médiából is ismert 
okok miatt -  nem vett, illetve nem vehetett 
részt. A támogatói pályázati kiírással Kiíró célja 
az volt, hogy a 2010-es EKF évében megvalósít
hasson olyan programokat, melyek a város 
nyertes pályázatának szellemiségét képesek 
megjeleníteni, az eredeti célokat részben meg
valósítani. Mivel ilyen programok a hivatalos 
programsorban nem, vagy csak alig szerepel
nek, és az ilyen programjavaslatok befogadásá
nak az EKF hivatalos apparátusa nem teremtet
te meg a feltételeit, Kiíró a pályázati kiírásával 
kívánta felkínálni ötleteit, és azokhoz megte
remteni a finanszírozás, a támogatás lehetősé
geit. Kiíró ezzel kívánt hozzájárulni a 2010-es év 
nagyobb sikeréhez, valamint így kívánt a kezde
ményezés, a civil ötletek hasznosítása és az új 
típusú együttműködések terén olyan mintát te
remteni, melynek hiányában az EKF céljainak 
megvalósulását említeni üres beszéd csupán.

Kiíró a támogatói pályázattal lehetséges támo
gatók, és a hivatalos EKF apparátus számára 
kínált lehetőséget biztosítani arra, hogy az ál
tala felkínált 5 program megvalósítását támo
gassák, lehetővé tegyék.

A pályázati kiírásban a célok, szándékok meg
határozása ekképpen szerepelt:
„Felismerve az utolsó pillanat jelentőségét, és 
mérlegelve a megvalósítás lehetőségeit, vala
mint korlátáit, felkínálom tudásomat, ismeretei
met és munkámat olyan programok megvalósí
tására, melyek az EKF eredeti szellemiségét ké
pesek felmutatni, és melyek így pozitívan befo
lyásolják az EKF amúgy rossz társadalmi meg
élését és megítélését. Mindezt teszem azért, 
mert az EKF eredeti céljai mellett elkötelezett va
gyok, és ez arra ösztönöz, hogy tegyek egy utol
só kísérletet legalább részbeni megvalósításuk
ra, miközben ezt érdemben sok más programtól 
alig remélhetjük.

Célom, hogy a programjaimmal létrejöjjenek 
olyan minták, amelyek a jövőre nézve példaként 
szolgálhatnak, és amelyek hiánya egyik oka az 
EKF eddigi negatív megítélésének. Ennek érde
kében a tervezett programjaim kifejezetten cé
lozzák, hogy a felvetett témák generálják és mo
tiválják a kulturális tartalmú párbeszédeket, il
letve maga a projekt a megvalósítása során is le
hetőséget biztosítson a vélemények megfogal
mazására, diskurzusok lefolytatására. Mindezek 
táplálják a városban élők kötődését, a közbizal
mat, a konstruktivitást.

Mivel a jelenlegi támogatási rendszer és a 
programok logikája nem ad módot arra, hogy öt
leteimet megvalósíthassam, azok finanszírozá
sára támogatói pályázatot hirdetek meg."

Kiíró a pályázati hirdetményét 2009. október 7- 
én hirdette meg, első közlésként az ECFIO című 
pécsi kritikai szemlében, valamint megküldte 
az EKF hivatalos döntéshozatali és menedzs
ment szervezeteinek, szakmai szervezeteknek, 
valamint számos országos és pécsi nagyvállal
kozásnak, e-mailben. A pályázat benyújtási ha
tárideje 2009. november 20. volt.

2. Benyújtott pályázatok

A támogatói pályázatra benyújtott pályázatok 
száma: 0, azaz nulla. A Kiíró által felkínált 5 
programjavaslat egyikére sem érkezett támoga
tói ajánlat.

A pályázati kiírásra egyetlen, határidőn túli vá
lasz e-mail érkezett, melyben a MÓL NyRT. saj
nálattal kinyilvánította, hogy nem áll módjában 
a programelemeket támogatni.

3. A pályázat értékelése

Kiíró megállapítja, hogy a pályázati kiírás nem 
volt sikeres, hiszen eredeti célját benyújtott pá
lyázatok hiányában nem érhette el: nem lehet 
képes megvalósítani 5 programjavaslatát, és 
nem lehet képes ötleteivel hozzájárulni a Pécsi 
EKF sikeréhez.

A támogatói pályázat ugyanakkor eredményes 
volt. Eredményes abban az értelemben, hogy 
bár nem sikerült általa megváltoztatni a civil öt
letek befogadásának méltatlan gyakorlatát, ez
zel szemben csalhatatlanul felmutatta, hogy a 
jelenlegi EKF programszervezési és finanszíro
zási rendszer alkalmatlan az együttműködési 
kultúra fejlesztésére, mert érzéketlen, képzet
len, távolságtartó, kontraproduktív, pocsékoló, 
antidemokratikus. A pályázat eredményessége 
abban áll, hogy bebizonyosodott, az ilyen típu
sú kezdeményezések még csak reakciót sem 
váltanak ki a hivatalos döntéshozói és me
nedzsment körökből, semmilyen formában.

Mivel egyetlen támogatói pályázat sem érke
zett, Kiíró számára nem áll rendelkezésre olyan 
adat, amely alapján értékelni tudná, hogy a pá
lyázati kiírás követelményei, a programelemek 
tartalmi kérdései, az időkorlátok, vagy a támo
gatói érdektelenség lehetnek-e a sikertelenség 
okai.

4. A pályázati eljárás lezárása

Kiíró a pályázati eljárást -  annak sikertelensé
gének tudomásul vétele mellett -  lezárja. A tá
mogatói pályázat eredményeképpen támogatá
si szerződés nem jött létre, és a programele
mek nem valósulnak meg.
A Pécs 2010 EKF programév 31 nap múlva el
kezdődik, és 365 napig tart. Ezen időkorlátok 
ismeretében a jelen pályázat bármilyen más 
formában való újbóli kiírásával a programele
mek megvalósítására már nem lehet elegendő 
idő. Kiíró ezért e helyütt kinyilvánítja, hogy a 
jelen pályázatnak eredménye végleges.

Kelt Pécsett, 2009. november 30-án
A Kiíró
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Az alábbi névsorok, a szerzőké, fotósoké, támogatóké, szükségképpen nivellálnak, mivel nem tesznek különbséget aközött, aki egyetlen egy rövid írás
sal, és aközött, aki tucatnyi tanulmánnyal, elemzéssel vett részt az Echo 12 évfolyamában, és aközött sem, aki egyszeri kisebb összeggel, illetve aki egy 
évtizeden át több millió forinttal támogatta a lapot. Ugyanakkor szeretnénk itt, együtt, megköszönni mindenkinek, aki szellemi vagy anyagi hozzájárulá
sával közreműködött a pécsi kritikai szemle 1998 elejétől 2009 végéig tartó történetében. Köszönjük valamennyi közreműködőnek és támogatónak, hogy 
hozzájárultak 12 éven keresztül e vidéki kulturális és összművészeti folyóirat, a pécsi kritikai szemle létéhez! Köszönjük!

Az Echo szerzői 1998-2009:
Ágoston Zoltán, Aknai Katalin, Aknai Tamás, 
Alpár Henni, Andricz Gabriella, Angyal Tünde, 
Antall István, Apagyi Mária, Amoth Ádám, 
Baglyas Erika, Bagossy László jr., Bállá Mária, 
Balogh Róbert, Bánky József, Baróthy Anna, 
Bebessi B. Károly, Beke Zsófia, Bencze Zoltán, 
Benedek Barna, Berényi Bea, Bezerédy Győző, 
Biczó Ernő, Bódi Jenő, Bognár József, Bogyó 
Imre, Bókay Antal, Boros János, Both Vilma, 
Böszörményi István, Bükösdi Kálmán, Celi 
András, Czakó Zsolt, Csáki Klára, Csávás Eszter, 
Cselédi Anikó, Csenkey Éva, Cseri László, 
Csonto^ Györgyi, Deák Botond, Dechandt Antal, 
Dobovitzki Attila, Dolinszky Miklós, Dorozsmai 
Brigitta, Dratsay Ákos, Dűli Kata, N. Dvorszky 
Hedvig, Fabényi Júlia, Fabinyi Gabriella, Facsády 
Eszter, Farkas Levente, Farkas Zsuzsanna, Fehér 
István, Fehérvári Tamás, Fejős Miklós, Fekete 
Etelka, Fekete Marianna, Fekete Vali, Fenyvesi 
Kristóf, Ficzek Ferenc, Fodor Gabriella, Fodor 
Pál, Colin Foster, Földy Erika, Fuchs Lívia, Fülöp 
Csaba, Fülöp László, Gál Ágnes, Gállos Orsolya, 
Gálosi Adrienné, Gamus Árpád, Gellér B. István, 
Gellér Judit, Gerle János, Gettó József, Gettó 
Katalin, Gettó Tamás, V. Gilbert Edit, Glózer 
Rita, Göncz Árpád, Gönczy László, Görföl Balázs, 
Gróf Balázs, Gyenis Tibor, Gyöngyössy Zoltán, 
Győrffy Zoltán, Halmai Tamás, Hárságyi Margit, 
Havasi János, Havasréti József, Házas Nikoletta, 
Hegyi Csaba, Herczig Zsófia, Hilbert Anette, 
Horányi Attila, Horváth András, Horváth Eszter, 
Hrubi László, Húsz Mária, Huszanagics Melinda, 
Huszti János, Illés Mária, Ivasivka Mátyás, Jani 
Gabriella, Jankovits László, Jegenyés Diána, 
Juhász László, Juhász Zsuzsa, Kappéter Ágnes, 
Készman József, Kincses Károly, Kircsi László, 
Kiszely Gergely, Kiszely Márta, Koloszár László, 
Koltai Tamás, Kopjár Anikó, Koszits Attila, Kótai 
Péter, Kovács Attila, Kovács Balázs, Kovács 
Etelka, Kovács Gábor, Kovács Krisztina, Kovács 
Márton, Kovács Orsolya, Kovács Péter, Kovács 
Zsófia, Kutnyánszky Csaba, Lantos Ferenc, 
Lénárd Anna, Lőrinc Katalin, Lugosi Lugo 
László, Mácsai János, Magyar Brigitta, Major 
Rita, Márfi Attila, Markovics Ferenc, Márton 
András, Masznyik Csaba, Máthé Andrea, Mátyus 
Krisztina, Medve Zoltán, Meggyesi Tamás,
Méhes Károly, Mendöl Zsuzsa, Mester Zoltán, 
Mesterházi Gábor, S. Mészáros András,
Mine Katalin, Molnár F. Tamás, Molnár Ildikó,

P. Müller Péter, Nádasi József, Nádori Lídia, 
Nagy Imre, Nagy Márta, Németh Pál, Németh 
Zsolt, Okrutay Miklós, Orsós Renáta, Pál Rita, 
Pálné Kovács Ilona, Pandúr József, Pásztó 
Renáta, Patartics Zorán, Péli Szilárd, Perneczky 
Géza, Péter Zoltán, Petrányi Zsolt, Pilkhoffer 
Mónika, Radnóti Judit, Réger Gábor, Reimholz 
Péter, Rezsonya Katalin, Ritter György, Romváry 
Ferenc, Rondellus, Rosner Krisztina, Rozmann 
Viktor, Rozs András, M. Sándorfi Edina, 
Sárbogárdi Jován, Sárhegyi Csaba, Sári József, 
Sárkány József, Sárvári Zita, Sas Miklós, 
Schiszler Katalin, Schrammel Imre, Sebestyén 
János, Selmeczi Péter, Seres Viktória, Seress 
Ákos, Somlyódi Nóra, Somody Péter, Somogyi 
Krisztina, Sonkoly Károly, Stark András, Strausz 
László, Sturm Andrea, Sudár Balázs, Szabó 
Attila, Szabó Gabriella, Szabó Júlia, Szabó Lea, 
Szabó Levente, Szabó Nóra, Szabó Szabolcs, 
Szalay Tamás, Székely András, Szelényi Zoltán, 
B. Szigeti Edit, Szíjártó Zsolt, Szirtes Gábor, 
Szokolai Zsolt, Szűcs Tibor, Takáts József,
Tarján Gábor, Tarr Ildikó, Tarrósy István,
Thomka Beáta, Tihanyi László, Tímár Judit, 
Tolnay Imre, Tolvaly Ernő, Tompa Andrea, Tóth 
Ildikó, Tóth Károly, G. Tóth Károly, Tóth László, 
Tóth Nóra, F. Tóth Tibor, Tóth Viktor, Tóth 
Viktória, Uhrik Dóra, Újvári Gábor, Újvári Janka, 
Ujváry Jenő, Vámossy Ferenc, Varga Csaba, 
Varga Enikő, Varga Éva, Varga Károly, Vargha 
Dezső, Vargha Mihály, Várkonyi György,
Varsányi Erika, Vas Bence, Vass Tibor, Vedres 
Csaba, Vértesi Klára, Vidéki Péter, Vilmos 
László, Vinter Miklós, Vizsy Katalin, Vörös 
Zsófia, Weber Kristóf, Weiler Árpád, Weiss 
János, Wesselényi-Garay Andor, Wittner Kálmán, 
Zábrádi Mariann, Zalán Márk.

Az Echóban megjelent fényképek készítői 
1998-2009:
Christian Achmann, Aknai Tamás, Aradi Péter, 
Balogh Róbert, Bencze Zoltán, Blitz, Bogiári 
Tamás, Bókay Antal, Bőszné Geng Eszter,
Bublik Róbert, Burián György, Császár Gábor, 
Cseri László, Csillag Pál, Csonka Béla, Csonka 
Károly, Csontos Györgyi, Dévényi Sándor, Eifert 
János, Fekete Vali, ifj. Ficzek Ferenc, Filus Attila, 
Fűzi István, Gábor Zsófia, Gellér Judit, Gettó 
Tamás, Gyenis Tibor, Harnóczy Örs, Haider 
Andrea, Hegedűs Linda, Horváth Norbert,
Inhóf László, Juhász Fanni, Kalmár Lajos,

Kálmándy Ferenc, Kárpáti Árpád, Keleti Éva, 
Kertészti Ágnes, Kiss Miklós, Korbuly István, 
Korniss Péter, Koszits Attila, Körtvélyesi László, 
dr. Lajos László, Lakos István, Eric Lambert, 
Lantay Attila, Lantos Miklós, Marc Laroche, 
László András, Laufer László, Lipovszki Lél 
Keve, Lugosi Lugo László, Magyar Brigitta, 
Mánfai György, Marsalkó Péter, Mátyus 
Krisztina, Molnár Endre, Molnár Kata, Molnár M. 
Andrea, Morgós András, André Morin, Müller 
Andrea, P. Müller Péter, Ornódi László, Pálinkás 
Mariann, Papp László, Patartics Zorán, Pázmány 
Titusz, Pesti András, Peti Péter, Pinczehelyi 
József, Piros Panna, Rádóczy (f.) László, Rajnai 
Ákos, Rozmann Viktor, Rózsa Zoltán, Sebestyén 
Ágnes, Simara László, Somlyódy Nóra, Somogyi 
Krisztina, Sonkoly Károly, Szalay Zoltán, 
Szemerey Samu, Szíjártó Zsolt, Szűcs Tibor,
Tóth László, Török András, Varga Rita,
Vincze László, Vinter Miklós, Wéber Tamás, 
Wesselényi-Garay Andor, Zábrádi Mariann,
Zalka Éva.

Az Echo támogatói 1998-2009:
Antikart és Modernart Galéria 
Baranya Megyei Önkormányzat 
Belvárosi Fotószalon 
Cellarium Étterem
CRÉA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Dante Kávéház
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
Dél-Dunántúli Repülőgépes Szolgáltató Kft. 
Diacell Kft.
Duna-Dráva Cement Kft. -  Vác 
Európa Centrum Kht.
Fordan-Zengő Rádió 
Grand Tours Utazási Iroda 
Kalamáris Vendéglő 
Littke Pezsgőház Kft.
MATÁV Rt.
MódiStúdió -  Budapest 
Multialarm Kft.
Művészet(k)ér Alapítvány -  Pécs 
Nemzeti Civil Alapprogram 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
Pannónia Pezsgőház 
Paris Parfüm
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Pécsi Erőmű Rt.
Pécsi Nemzeti Színház 
Pécsi Szimfonikus Zenekar 
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás 
Porta Barbakán Kft.
Primapipe 
Proof Stúdió Kft.
Quin-Cabinet Kft.
Régi pénz -  Régiségbolt 
Rippl Vinotéka 
Székely és Társa Kiadó 
Zsolnay Porcelángyár Rt.

Tisztelt Előfizetőink!
Örömmel közöljük, hogy az ECHO kulturális és művészetkritikai folyóirat 2010-ben hat alkalom
mal, azaz ismét kéthavonta fog megjelenni. Lapunk történetében változást jelent, hogy az új év
nek új főszerkesztővel vágunk neki -  a leköszönő P. Müller Pétert a szerkesztőség legfiatalabb 
tagja, Balogh Róbert váltja. Szükségét éreztük a megújulásnak, de ez nem azt jelenti, hogy az 
eddigi szellemiségünknek, témáinknak hátat fordítanánk: ezután is számíthatnak a kritikai hang
vételre, értékütköztető interjúkra, tematikus összeállításokra, minőségi fotóanyagra.

(Részletes információ a mellékelt betétlapon!)

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 
témákhoz.

In ternetes m éd iapartnerünk: w w w .ep iteszforum .hu
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KULTURÁLIS 

FŐVÁROSA

BÚCSÚZTASSA 2009-ET
ÉS KÖSZÖNTSE
AZ ÚJ ESZTENDŐT
PÉCS2010
EURÓPA
KULTURÁLIS
FŐVÁROSÁBAN!

Előszilveszter 
>  Szilveszter 

> Pécs

December 30.
20:00 Emir Kusturica

& The No Smoking 
Orchestra

December 31.
21:30 Ska-Pécs 
22:30 New York Ska

Jazz Ensemble (USA)

A 2010-es Európa Kulturális 
Fővárosa évad nyitóünnepségére 
pedig 2010. január 10-én 
várunk mindenkit 
a megújult Széchenyi téren!

TOVÁBBI PROGRAMOK:
W W W .PECS2010.h u

) n l n '‘ÍOKM hungarofMt’

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

Id e g e n n y e lv ű  K ö n y v e s b o lt  (J ó k a i té r)  

ír ó k  K ö n y v e s b o lt ja  ( K ir á ly  u . 2 1 . )  

K ö z g a z d a s á g i é s  Jo g i K ö n y v e s b o lt  (M u n k á c s y  u . 1 .)  

P T E  M ű v é s z e t i  K a r , D iá k ir o d a  

M ű v é s z e t e k  é s  Ir o d a lo m  H á z a  

F ilh a r m ó n ia  D é l -d u n á n t ú l i  K h t . p é c s i ir o d a  

P é c s i  G a lé r ia  • P é c s i  K is g a lé r ia  

P a r t i G a lé r ia

P é c s i  K u lt u r á l is  K ö z p o n t  In f o r m á c ió s  Ir o d a  

A n t ik a r t  K é p k e r e s k e d é s  

B -d e k o r

B a g o ly f é s z e k  K ö n y v e s b o lt  

T é r  N y o m d a i é s  G r a f ik a i S t ú d ió

A z  E c h o  k ö v e t k e z ő  s z á m a  

2 0 1 0 .  m á r c i u s  e l e j é n  j e l e n i k  m e g

E válogatásszámban szereplő írások szerzői:

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 
Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)
Bencze Zoltán építész (Pécs)
Cseri László újságíró (Pécs)
Colin Foster szobrászművész (Pécs)
Gálosi Adrienné esztéta (Pécs)
Gettó Katalin esztéta, kritikus (Pécs)
Gönczy László zenetörténész (Pécs)
Horváth András építész (Pécs)
Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)
Kovács Márton zeneszerző, zenész, táncos, 

koreográfus (Pécs)
Dr. Meggyesi Tamás építész (Budapest) 
Mendöl Zsuzsanna művészettörténész (Pécs) 
P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 
Németh Zsolt statisztikus, szociológus (Pécs) 
Patartics Zorán építész (Pécs)
Sárbogárdi Jován műkedvelő (Sárbogárd) 
Schrammel Imre keramikusművész 

(Budapest)
Somogyi Krisztina esztéta (Budapest)
Székely András kritikus (Budapest)
Szűcs Tibor nyelvész (Pécs)
Várkonyi György művészettörténész (Pécs) 
Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

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

MódiStudió, Budapest
Pécs M. J. Város Önkormányzata
Berg Média Budapest Kft.

Kritikai szemle, Pécs
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A la p ít ó  fő s z e r k e s z tő : A K N A I T a m á s  

S z e r v e z ő , tö r d e lő s z e r k e s z t ő : H A R N Ó C Z Y  Ö rs  

E lő k é s z ít é s : T é r  N y o m d a i é s  G ra fik a i S tú d ió  

K ia d ja  a z  E C H O  R e g io n á lis  K u lt ú r a fe jle s z té s i A la p ít v á n y  

F e le lő s  k ia d ó  a  k u ra tó riu m  e ln ö k e : M O LN Á R  G . Ju d it  

S z e r k e s z t ő s é g : 7 6 2 1  P é c s , K irá ly  u . 2 1 .  
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N y o m d a :  M o ln á r  N y o m d a  é s  K ia d ó  K ft.
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