


£ K F 2 0 1 0

Tartalom
Prológusok
2010. január Európa Kulturális Fővárosai, Pécs -  Essen -  Isztambul megnyitói 

2 Győrffi Zoltán: Egy éjszaka magány
2 Szabó Nóra: Az édes, és az orbitális
3 Mester Zoltán: Lézengés két huszárra, avagy Sopianae alapítása
3 Szabó Nóra: Három óra (anti)utópia
4 Gombár Gabriella: Csak látvány van...
4 Koszits Attila: Zene és rituálé
5 Bodó Márton: Érzelmek viharában 
5 Mester Zoltán: A sajtó összezár
5 Mester Zoltán -  Radics M. Péter: Két fővárosunk van?
7 Ficsku Pál: Bor s a kopasz
8 Balogh Róbert: Kultúrkoksz és Ruhralitás! 

í i  Radics M. Péter: Tüdérmese foltokkal

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

12 Aknai Tamás: Csontváry Pécsett? Hallatlan!
13  Fekete Vali: „Urban Gardens”
14  Aknai Tamás: Ez már döfi (Meeting Point II.)
15 Szabó Nóra: Vegyes négyes (A négy férfi)

É P Í T É S Z E T R Ő L

16 Pólyák Levente: Terek kapcsolatban
Gondolatok a pécsi közterek revitalizációjáról

S Z Í N H Á Z R Ó L

19 Zábrádi Mariann: Fél disznóval levajazva (I. L. Caragiale: Az elveszett levél)
21 Zábrádi Mariann: PécsExtrém (III. Richárd)
22 Szabó Nóra: A „jól bevált”, rosszul ((Bolondok tánca)

Z E N É R Ő L

24 Koszits Attila: Évzáró-évnyitó-hídverő
(Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra -  Kiscsillag)

Echo lapbemutató Pécsett
2010. március 23-án, (kedden) 18.30 órakor a Pécsi Művészetek és Irodalom Házában

A tizenkét éves pécsi kritikai szemle átalakult szerkesztőséggel vág neki a 2010-es kulturá
lis fővárosi esztendőnek. Mit szeretnének az új szerkesztők? Mit óhajt az új főszerkesztő? Mi
ben változik a lap, s mit jelent az állandóság a kritikai fórum életében? És egyáltalán, szük
ség van-e még kritikára a kulturális fővárosban? Beszélgetés a lapkészítőkkel és közönség- 
találkozó a lap olvasóival.

Echo lapbemutató Budapesten
Echo lapbemutató lesz 2010. március 19-én, (pénteken) 19.00 órakor azlnterm agyar- 
Határon túli magyar sajtó fesztivál keretében a budapesti Sajtóházban (1064 Budapest, 
Vörösmarty u. 47/a).

Olvasóinkhoz, leendő 
előfizetőinkhez!
Előző számunkban jeleztünk néhány változást az 
Echo megjelenésével kapcsolatban. Évente hatszor 
jelenünk meg (kéthavonta), a lap ára 550 Ft-ra 
csökkent.
Előfizetni szándékozó olvasóink az alábbi címeken 
jelezhetik e szándékukat:
7621 Pécs, Király u. 21. Telefon: +36-72-314-229 
E-mail: miter.harnoczy@freemail.hu

Echo az interneten
Lapunk internetes változatát az érdeklő
dő olvasó a www.echopecs.hu címen ta
lálja. Kérjük a nyomtatott és az elektro
nikus változat olvasóit, hogy a honla
punkhoz kapcsolódó FÓRUM rovatunk
ban mondják el véleményüket, vitatkoz
zanak szerzőinkkel, szóljanak hozzá a la
punk által feldolgozott témákhoz.
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A német állam külügyminisztériumának 
büdzséjéből egy nemzetközi újságírócsapat 
tagjaként egy hetet tölthettem 2010. január 
elején a Ruhr-vidéken. Hat napot Essenben, 
kettőt Berlinben. így nem láttam élőben a pécsi 
Európai Kulturális Főváros megnyitóját, Demjén 
Rózsi helyett Herbert Grönemeyert hallgattam. 
Színházba, galériába, múzeumba, művészeti 
főiskolára vittek, kirándultam a hómezőkön, de 
főleg a propagandagépezet erejét próbálgatták 
rajtunk: prezentációk, miniszterek, főszponzo
rok, díszvacsorák... Értetlenül fogadták a kéré
sem: helyi művészekkel, civilekkel is találkozni 
szeretnék? Minek?! Hiszen csak úgy sorjáztak 
az idegenforgalmi és kulturális miniszterek! Mi
lyen ismerős helyzet! A kulturális főváros alapja 
-  számomra -  mégiscsak maga a művész.

— Mit keresek itt? -  el-eltűnődtem Essen
ben, egy túl elegáns szálloda ötödik emeletéről 
szemlélve a parkot, a befagyott tó közepén 
a pár négyzetméternyi szabad vízfelületen 
evickélő kacsákat, az alkonyi hóesést, a reggeli 
szürke eget. Prezentációról prezentációra 
hurcoltak, megnyitóról fogadásra. Amikor az 
E-ON csúcsvezetőjével társaloghattam a cég 
vendégházában, újra csak azt kérdeztem: — Mit 
keresek itt? Ez lenne Európa Kulturális Főváro
sa? Olyan szintű gasztronómia, amilyen csak té
vében... A személyre szóló étlapról kapiskáltam 
csak, mi került a tányérra. Ahogy ott ültem a 
fogadás vége felé az étteremben, megláttam, 
ahogy benéz egy nyúl az ablakon. Aprócska, 
barna mezei nyúl volt. Sommelier járt asztaltól 
asztalig, két újságíró épp arról beszélt, unalmas 
már a lazac... — Szóval, mit keresek én itt? 
Néztem a nyulat, két lábon állt a hóban, kicsit 
még szimatolt, majd szökellve távozott.

Essen Kulturális Főváros? Ki gondolta volna, 
hogy ez a cím Essennek is jár. Még ha évről 
évre változnak is a városok... A Ruhr-vidékről 
nem a kultúra fellegvára jutott elsőként eszem
be. Inkább a szén, az acél, meg a füst. Bezártak 
a bányák. Az egykori ipari tájon átvette az irá
nyítást a kreatív ipar és a zöldgondolkodás.
A Ruhr-vidéket említve már Párizs, London vagy 
New York léptékében beszélhetünk kulturális 
infrastruktúráról. Essen kulturális főváros? Na 
és Pécs? Olyan kicsinek látszott Essenből. Mit is 
akarunk mi? Más a városfogalom, más a lépték 
Észak-Rajna-Vesztfáliában, mint Kelet-Közép- 
Európában. Essen a maga 600 ezer lakosával, 
a Ruhr-vidék a sűrű autópálya-hálózatával, a 
politika és a gazdaság hangsúlyos szereplői 
által közösen kidolgozott stratégiával egészen 
mást mutat, mint amire Pécs valaha is képes 
lesz. Az esseni EKF program jelmondatában azt

E L S Ő  O L D A L

Essen távlatokba!

a kettősséget vállalták fel, hogy változás a kul
túrával -  kultúra a változással. Szóval a változás 
kultúrája nem egyenlő a kulturált változással, 
sőt a kultúra változásával sem. Talán csak egy 
jól csengő szlogen, talán több annál. A Ruhr-vi- 
déket kulturális fővárosként egyszerűen nehéz 
felfogni. Nem egyetlen városközpont köré cso
portosuló alrendszerek összessége, hanem poli- 
centrikus egység, 53 város, s mégannyi perifé
ria. Inkább a sokszínűség jellemzi, mint a 
homogenitás.

A németek egy valamihez nagyon értettek: 
egységes arculattal tudtak kommunikálni, s 
a meglévő, akár középszerűt is el tudták adni. 
Amikor egy amerikanizálódott indiai származású 
újságírónő már a tizedik szakembertől kérdezte 
meg komoly arccal a prezentáció vége felé, 
hogy mit terveznek az elkövetkező 10 vagy 
20 évben, akkor én csodálkoztam legjobban: 
mindig értelmes választ kapott. Ugyanarról az 
arculatról beszélt a politikus, a szervező, sőt 
még a művészek sem lógtak ki. Úgy tűnt, ott 
létrejött a konszenzus.

Az esseni EKF projekten kezdetben öt fő 
dolgozott, közülük máig mindössze egy ember 
távozott, ő is a betegsége miatt. A megnyitón 
senki nem fütyülte ki az EU elnökét, sem a né
met csúcspolitikusokat. Többszöri kérdésemre 
egyetlen hevesebb vitát tudtak csak emlegetni 
a szervezők és a helyiek is. Azt, amikor a 2500 
programjavaslat közül kiválasztották a megvaló
suló 300-at. És tényleg képesek voltak olyan 
épületeket, épületegyütteseket teremteni, átala
kítani, tájat átépíteni, kilátókat, látványosságo
kat faragni a semmiből, meddőhányókból, hogy 
több ezek közül akár egy-egy város, vagy a 
Ruhr-vidék nemzetközi szinten is megjegyezhető 
ikonjaivá válhat majd. A Tetraéder nevű kilátó 
egy meddőhányó tetejére épült acélszerkezet, 
egyszerre futurisztikus építészeti produktum, s 
egyszerre hordozza magában a vidék racionális 
múltját.

— Mit keresek itt? -  kérdezgettem magam 
Essenben, amikor másodjára is a Zollverein ha
vát tapostam, rájöttem. Távlatot. Még dolgozott 
bennem egy privát élmény, decemberben rám 
szállt az Echo főszerkesztői címe...

Megválasztott a szerkesztőség. Az öt eszten
deje Aknai Tamás helyébe lépő P. Müller Péter 
posztját vehettem át. Mindketten tanítottak az 
egyetemen. Ők tudományos térfélen mozognak, 
én művészin. Más generációt, más habitust kép
viselek. Az Echo ezután is Pécs kulturális életét 
szemlézi, de lehet, hogy kissé másként teszi 
ezt. A magam 37 évével időnként a legfiatalabb 
szerző lehettem a lapban. Szélesebbre tárom 
a kapukat, szeretném, hogy akár egy egyete
mista is találhasson a lapban őt érdeklő íráso
kat. A fiatalabb korosztályok, s az eddigitől el
térő beszédmódok is megjelennek majd a lap 
hasábjain. Szembesítő erejű a többféle, eltérő 
narráció, hiába beszélünk egy nyelven, ha nem 
értjük meg a másikat. Szederkényi Ervin szer
kesztői munkája, a Jelenkor szerkesztőségének 
egykori legendás nyitottsága lebeg a szemem 
előtt -  nem a mai Jelenkorral kívánok verse
nyezni. Olyan szerkesztőséget, kritikai, szellemi 
műhelyt, lapot szeretnék működtetni, amely ki
neveli a saját szerzőit, képes a lokális ügyek fö
lé emelkedni, s legalább szembesíteni kicsinysé
günkkel, vagy épp nagyságunkkal azokat, aki 
vállalkoznak a szembesülésre.
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2010. január Európa Kulturális Fővárosai, Pécs

GYŐRFFY ZOLTÁN

Egy éjszaka magány
Amikor a pécsiek helyben, sokan mások pedig 
a televízióban köszöntötték Pécset, én még 
valahol Szerbiában kávéztam, majd két határt 
átszelve az esti órákban érkeztem vissza. Haza. 
A szándék ellenére a megnyitót nem sikerült 
elérnem, de rendes lokálpatriótaként legalább 
a nyitány utáni estén a városban akartam ünne
pelni.

Kószálni a városban, magamba szippantani 
valamit az ünnepi hangulatból. Találkozni 
ismerősökkel és ismeretlenekkel. Sétálni a 
januári hidegben. Benézni a nyitott képtárakba, 
belesni a telt házas éttermekbe, belehallgatni a 
kiszüremlő muzsikába, netán egy kamarakórus
ba botlani a Színház téren vagy utcazenészekbe 
a Jókai téren.

Arra gondoltam hazafelé, ahogy fogytak 
a kilométerek, és bennem nőtt a várakozás, 
hogy oké, volt ez a megnyitómú'sor, amit a tévé 
is adott, amin ott voltak, akiknek ott kellett 
lenniük, de hogy a kulturális főváros igazából 
csak ezt követően kezdődik. Nem egy soron 
következő eseménnyel, hanem ott, rögtön, 
abban a percben. Ha már összejön több tízezer 
ember, közülük sokan nem helyiek, akkor nekik 
ugye megmutatjuk Pécset, hogy miért is mi 
kaptuk ezt a címet.

Ami nem pénzkérdés, hiszen csak ötlet és 
szervezés, és jószándékú emberek kellenek 
hozzá. Nem megakoncertekre vágytam, hanem

sok kis apró jelenetre Pécs kultúrájából, no 
meg hétköznapjaiból. Magas és könnyed, iro
dalom és zene, képzőművészet és tánc, bor és 
gasztronómia, költészet és rock and roll. Itt is, 
ott is, mindenütt. Ha véget ér a megnyitó, 
legyen hol folytatni. Hogy az embert átjárja 
a tudat, meg a büszkeség, hogy minden 
negatívum ellenére csak mi vagyunk a főváros, 
european Capital of culture, akkor lássanak is 
valamit belőlünk. Lássuk egymást. Nem olyan 
gyakran mozdulunk ki ennyien, akkor maradjon 
emlékezetes, maradjon hajnalig tartó!

Nagyjából itt tartottam, amikor megérkeztem 
Pécsre. Semmi szokatlan. Annyi autó volt azt 
utakon, mint egy átlagos vasárnap estén. 
Elkanyarodtam a centrum felé, már ameddig 
el lehetett jutni, de nem volt se karnevál, se 
népünnepély, se szóljonhagnosanazéneket vagy 
víárdöcsempjönszt üvöltő tömeg, még csak egy 
kóbor vándorzenész se állt az utcasarkon.

Késő este volt, de még jóval éjfél előtt, 
mégsem volt csurig tömve minden belvárosi 
étterem és kocsma, nem találkoztam útközben 
tucatnyi ismerőssel. Nem jött szembe a kultúra. 
Lekéstem az első randit.

SZABÓ NÓRA

Az édes, 
és az orbitális
Becs, Collegium Hungáriáim, Stafétaátadás 
2010. január y.

Pécs 2010. január 7-én vette át a Kultúra 
Fővárosának járó stafétát Linztől, az átadásnak 
a bécsi Collegium Hungaricum adott otthont.
Az eseményt egy képzőművészeti kiállítás 
bemutatása előzte meg, címe „A határnyitás 20 
éve”. A festmények a rendszerváltásra reflektál
nak, teljesen eltérő technikákkal és minőség
ben: láthattunk csocsóasztalt ábrázoló képet, 
búsuló juhász interpretációt, de úttestre néző 
visszapillantó tükör is akadt. A kapcsolatot 
sokszor egészen nehéz volt megtalálni a tárlat 
témája és az adott képek között, vagyis ez a 
kiállítás semmivel sem jobb, mint egy átlagos 
rendezvény Magyarországon, az atmoszféra 
mégis egészen más: nem volt felesleges 
ömlengés az alkotókról, sőt. A Collegium 
Hungaricum igazgatója például teljesen őszintén 
elmondta, hogy a képek esztétikai minősége 
igen vegyes. Ahogy közeledett a rendezvény 
vége és a vele járó borkóstolás, evés-ivás, úgy 
tűntek fel a helyi, jellegzetes arcok, az 
értelmiség, a művészek, hajléktalanfélék s 
egyéb furcsa szerzetek, mint például a narancs- 
sárga rúzsos nő, kékben, hordozható hifit for
máló táskájával.

A stafétaátadás előtt Linz o’, és Pécs2oio 
képviselői is beszédeket tartottak. Elég csak azt

2 echo 2010/1
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SZABÓ NÓRA

Három óra (anti)utópia

Essen -  Isztambul megnyitói
a különbséget megjegyezni, hogy a linziek 
kevés tényt közöltek, és rendkívül szubjektivek. 
Péccsel kapcsolatban túl sok információ és 
közhely hangzott el, hadarva. A felszólalók 
mögött, a háttérben a két kulturális főváros 
molinója függött. A felszólalók és a molinók 
közt pedig érdekes párhuzam vonható: a 
molinók mintha az elhangzottak stílusának 
direkt leképezései lettek volna. Rózsaszín-fehér 
kockás térítőn néhány hófehér tányérka, az 
egyik üres, a másikon kávé, a harmadikon egy 
linzer, fölötte egy odabiggyesztett vesszőcske.
Ez a babazsúr-reklám a linzi molinó. A pécsi 
reklámanyagon mozaikszerűen egymás mellé 
került az eozin ökörfej, a lovas szobor, talán 
még tűzijátékról is volt rajta kép, aztán az 
EKF-logó, a piros, a zöld, a fekete, a fehér.

A sokszínűséggel nincsen baj. Az eltérő 
minőségekkel, és a túl sok közhellyel viszont 
van. Nyilván a linzer is közhely, de 2009 kul
turális fővárosa merészen erre az egyetlen moz
zanatra építi az egész kulturális főváros projek
tet. Linz o’szlogenje „Linz verandert”, azaz Linz 
megváltoztat/megváltoztatva. Ez a molinón is 
tetten érhető: a linzer nullává változik a képen, 
a vesszőcske meg kilencessé. Az átadott staféta 
ugyanolyan játékos kis fricska, mint a hirdetés: 
2010 kulturális fővárosa egy Magyarország 
alakú linzertortát kapott staféta gyanánt, Pécs 
helyén kis piros marcipánszívvel, amiért a 
linzieknek cserébe egy orbitális eozinváza járt.

MESTER ZOLTÁN

Lézengés
két huszárra, avagy 
Sopianae alapítása
Alig tucatnyi nézelődő, de legalább ennyi fotós, 
újságíró részvételével indult az EKF rendez
vénysorozata. Január hetedikén három órára két 
huszár is befutott a lován mindig mozdulatlanul 
ülő Hunyadi Jánosunk mellé. A zenész 
belekezdett a Felszátlott a páva a vármegye
házra (a néphagyomány, Ady és Kodály 
tiszteletére) dallamaiba, mire a borász bort, az 
alpolgármester Nagy Csaba kiáltványt nyújtott 
át a lovasnak. A modoros szöveg sok hallgatót 
nem vonzott. A járókelők közül többen egy-egy 
pillanatra megálltak. Az iskolákból nem régen 
csöngettek ki, a gyorsétterem népszerűsége 
töretlen: megkezdődött a programév.
A mínusz második nap már a felvezető program 
és főpróba egyszerre, három napon, három 
helyszínen, három órán át. Az esemény népsze
rűsítésére sok energiát nem fordítottak a 
szervezők. Bezzeg a helyi sajtó jól értesült 
(kötelességtudóan tudósítanak a helyszínekről, 
ha nincs mit, akkor is), néhány egyszerű lapocs
kán kívül más hirdetményt nemigen találni 
(kutatni kellene talán?!), aminek van is látszat

ja: a Sétatéren egyelőre több a középiskolás 
(bár nemhogy 450, de 45 sem), a néhány tucat 
néző inkább nagyszülő vagy rokon, elvétve 
érdeklődő. Pedig a vasárnapra, a városlakóknak 
szóló meghívók (melyek hatékonyságát 
valószínűleg növelte, hogy kuponok is egyben) 
már célba értek.

Azonban szerencsés is ez az információ- 
hiány: a programok nemhogy felvezetőnek, 
de főpróbának is kevesek, a szervezés kaotikus, 
a koncepció érthetetlen, a megvalósítás pedig 
amatőr. A diákokon papírsisak, fehér lepedő, 
két ősmagyar jelmezes mutatványos-színpad- 
mester terelgeti őket a tér közepén, s vonja 
be őket a jelenetekbe. Az előadás (jóindu
latúan) a falunapok vásári komédiázására hajaz, 
klisék, ötlettelen elemekből tudjuk meg, miképp 
alapították meg a rómaiak a Sopianae-t.
Az utcaszínház megengedő, tág kategória, a 
programok azonban inkább kényszeredettnek, 
kötelességből végrehajtottnak tűnnek.

Készülődést főleg a Széchenyi téren tapasz
talni: épül a színpad, igazítják a technikát.
A belváros főbb pontjain kirakják a vendéglátó
sok faházait. Van olyan gasztrós, aki gyűjtést 
szervez: a kitelepülés feltételeként a 
helypénzen túl ugyanis 500 fő, 500 kupon ere
jéig ingyenes teát és/vagy forralt bor kell biz
tosítaniuk. Mint megtudjuk, van, aki így már 
nem látott üzletet a dologban, hiába a 
tízezresre becsült tömeg. Más bizakodóbb, de 
nagy forgalmat inkább csak a megnyitó előtt, 
és közvetlenül utána vár csak: az ingyen ital 
nyolctól jár.

Nem tudom, mikor lehetett ekkora tömeg 
Pécsett, mint 2010. január 10-én, a Széchenyi 
téren az EKF-megnyitón. A rendezvény este 
6-kor kezdődött, a tér ekkorra már teljesen 
megtelt. A belváros több pontján is kivetítőket 
helyeztek el, a legnépszerűbbnek természetesen 
a központi helyszín bizonyult. A kivételesen 
erre az alkalomra megnyitott Kossuth téri 
kivetítőnél csak a biztonsági őrök ácsorogtak, 
mert a tömeg egyre csak a város szíve felé 
hömpölygött. Persze akadt, aki biciklijét maga 
előtt tolva igyekezett a forgatagból kijutni.

A megnyitó szürreális élményt nyújtott. 
Patetikus zenefoszlányok, a tömeg 
értetlenkedése: „Értse meg, hogy itt nem lehet 
haladni”, Páva Zsolt nyitóbeszéde: „Pécs olyan, 
mint az ember, Pécs lélegzik.” egy nagy 
masszává szervesült össze. Az a sokféleség, 
amit az Európa Kulturális Fővárosának 
sajtóanyagaiban igen kevés sikerrel igyekeztek 
megjeleníteni, három órára valóságossá vált. 
Pécs, 2010. január 10-én este 6-tól körülbelül 
9-ig egy (anti)utópia volt. A dzsámi teteje 
eozin-zöld füstben úszott, színes fények az 
épületek homlokzatain, lézercsíkok a levegőben, 
óriásbábok imbolyogtak, árnyjátékot, táncoso
kat lehetett látni, a kivetítőről Placido Domingo 
üzent, közben lassan felszállt egy teliholdszerű 
hőlégballon, Rózsi és Kandech Evelyn is velünk 
volt, a McDonald’s tömve. Ezt a kavalkádot 
pedig minden oldalról rácsok kerítették el, mert 
a belváros bizonyos részei még félkész állapot
ban voltak. De ez a megnyitó estéjén egyáltalán 
nem számított, sőt a sok rács szinte a show 
részévé vált. A rendezvény alkotóelemei egy
másba szervesültek, folyamatossággá alakultak. 
A megnyitó, mint egy nagy örvény beszippan
totta a tömeget. Értelemmel képtelenség, és 
nem is lenne érdemes felfogni, hogy mi történt 
ezen az estén: a megnyitó lezajlott.

A rendezvény végén a dzsámira óriási disz
kógömböt vetítettek, felcsendültek a ’8o-as
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évek slágerei, a soha nem tapasztalt tömeg 
pedig háromnegyed órán belül hazaszivárgott.
A víziószerű estével egyetlen baj volt: túl hamar 
vége szakadt. Kétségtelen, hogy a hangulatot 
lehetett volna még fokozni. Nagy hiba volt nem 
kihasználni az enyhe időt és, hogy ekkora 
tömeg gyűlt össze a téren. A diszkóslágereket 
átvezetőnek kellett volna használni egy élő 
koncerthez, és máris még nagyobb élménnyé 
alakul a rendezvény. Pécs20io, EKF-megnyitó 
(is) csak egyszer van.

GOMBÁR GABRIELLA

Csak látvány van...
A nagy műsort a televízióban követtem végig. 
Minden rezdülésre figyeltem, érteni, érezni akar
tam mindent. A kamera végigpásztázza a 
tízezres tömeget, több száz papírcsákós iskolás, 
óriásbáb, jelmezes vonul a félkész tér oldalán a 
színpadra. Fényfestés, ünnepi színek, kavalkád. 
Politikusok üres fecsegése, fütty, nyugalomra 
intés. Nem fontos. Kezdődjön a lényeg! A 2000 
éves város történelme korszakokra bontva 
elevenedik meg. Római katona, honfoglalók, 
püspökség alapítása, első egyetem, Janus, 
törökök, Mária Terézia, a híres pécsi iparosok, 
XX. századi modern művészet és napjaink 
együtt élő nemzetiségei. Művészeti csoportok 
egymást váltva, korhű jelmezekben, énekkel, 
tánccal, árnyjátékkal, fényfestéssel hívnak pécsi 
időutazásra. Én is -  bár nem pontosan értek 
minden koreográfiát, színpadi megjelenítést -  
megkönnyezem a pogányok és a dervisek 
táncát, a filharmonikusok muzsikáját, elgyengít 
a balett és a néptánc. De valami hiányzik már 
megint. Magamban hiába ünnepelek, kívül nem 
állnak össze a részletek. A jellegtelenné újított 
tér hibásan lerakott kövein megbilleg a műsor 
is. Jönnek a sztárok, dúdolom a slágert, majd 
észreveszem, nem mindig énekelnek együtt a 
play back-kel. Lehalkítom a tv-t. A mélységet

keresem, de csak látvány van. A műsor pazar 
és hatásos akar lenni, de csak önmagáról szól. 
Pécsről akart mesélni, de nem találta meg a 
szavakat. Hiába emelkedik a műnap az égre 
este 7-kor, nem ad elég fényt és meleget. Pedig 
az otthonérzéshez ez nagyon kellene. Fázni 
kezdek. Talán legközelebb...

KOSZITS ATTILA

Zene és rituálé
Sosem gyűlt még össze ennyi érdeklődő média
munkás Pécsett a nemzetközi sajtótájékoztatóra 
szűknek bizonyult Palatínus Bartók Termében.
Az ezt követő megnyitóra -  a sokezres tömeget 
kikerülendő -  kalandos rejtekúton, a szálló 
földalatti parkolóján át vezették a többszáz 
hazai és külföldi újságírót a Szentháromság 
szobor elé épített emelvény elé. Kivételezett 
helyről, pár méterrel az alkalmi színpad előtt 
testközelből élvezhettük az eseményeket. Az 
ünnepi szertartás hatásosan a gyönyörű Ritual 
Song felvételének bejátszásával indult. Káéi 
Csaba rendező/művészeti vezető zenéhez való 
affinitása korábbi videoklipjeiből és a Bánk bán 
operafilmjéből is kiderült. 2000-ben pedig a 
hannoveri Expo-ra készítette el Erdész Róbert 
zeneszerzővel a Magyarországot a kultúrák 
találkozási pontjaként bemutató filmet, ami 
aztán a komponistát egy egész lemezre ihlette.
A Solaris, a Napóleon Boulevard, a Darányi 
zenekar és a Cabaret billentyűse maradandót 
az instrumentális progresszív/space-rockot ját
szó első formációjával és szólóműveivel alko
tott. Meeting Point című 2000-es albuma kifor
rott magyar világzenei produkció; benne az 
ország etnikumainak sokszínű zenéjével, a főik, 
a rock és a jazz világából érkezett illusztris 
közreműködőkkel Sebestyén Mártától, Borbély 
Mihálytól kezdve (a nyitódalt éneklő) Keresztes 
Ildikón és Varga Jánoson keresztül, Bódi Varga 
Gusztávig és Eredics Áronig. Nos, ez a külön

böző zenei rétegekből felépített elektronikus 
alapú fúziós anyag képezte a pécsi ceremónia 
zenei pillérét, szintén előre rögzített helyi 
szereplők műsorának hozzáadásával. Pécs 
történelméhez és multikultúrájához relevánsán 
illeszkedett a már tízéves zenemű. így a Schola 
Sancti Pauli kórus gregorián éneke után az 
őspogány sámántánc (Tanac és Somogy 
együttesek) jól rímelt Erdész Shaman-celebra- 
tion barbár furulyás dallamaira, szintetizátor
szőnyegére, amit a pécsi püspökség alapítását 
aláfestő Gregorián követett. S a továbbiakban 
is így keveredett az Anjou-kor, a reneszánsz, 
a török kor zenéje a versbejátszásokkal, a 
Szélkiáltó szintén playback Janus Pannonius 
Pannónia dicsérete versének megzenésítésével, 
dervistánccal, töröksíppal, dobbal, nádi
hegedűvel... A felvilágosodás korát progrockos 
gitárriffes, barokkos, rockokós díszítésű fuvolás, 
Solaris-os kompozíció festette alá. A Pécsi 
Bazilika Angster-orgonáján Bach d-moll toccatá
ja már a reformkor felé vezetett, majd jött 
a kép- és hangbejátszás: a Pannon 
Filharmonikusok Liszt Les Preludes-éből adtak 
elő részletet. A XX. századot a Pécsi Vasutas 
Koncert Fúvószenekar menetzenéje, majd 
Erdész modern alapú rockos gitár- és szaxo
fonos kompozíciója vezette fel. A századunkat 
jelképező világzenében pedig az itt élő magyar, 
roma, német és délszláv népek muzsikája keve
redett. Összességében a helyi szereplőkkel 
tűzdelt eklektikus Erdész-muzsika illeszkedett 
az igen hatásosan megrendezett, mindenkit 
valamilyen fokon megérintő megnyitó koncep
ciójába, Káéi Csaba tisztában volt az auditív 
hatáselem fontosságával. Originalitása viszont 
kérdéses, hisz korábban más célokra használt 
zenéket alkalmazott. S a műfajból eredően 
a szavatossági idő korlátozottabb, mint pl.
Bach és Liszt örökbecsű darabjainál. Erdész 
zenéjének vannak értékei, technikailag azonban 
már több helyen meghaladta az idő. Nem 
véletlen, hogy pl. Mike Oldfield is már sokadik 
variációját készítette el a legmodernebb 
megoldásokkal főművének, az 1973-as Tubular
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Érzelmek viharában
A Széchenyi tér valósága
A nevem Lili. Pécsinek érzem magam. A múlt évben befejeztem a gimit, Pestre kellett költöznöm, 
oda vettek fel egyetemre. Amikor kiderült, Pécs lesz a kulturális főváros, még csak elsős voltam, 
örültem, csak nem tudtam minek. A megnyitóra lejöttem Pécsre. Időben elindultam Kertváros city- 
ből, hogy teljes legyen az élmény. Még délután odaértem, és már megtelt a tér! A zsebemben 
M&M’s, lipsztikk, és egy Pécs20io-es karpántot is szereztem! Csörgött a telóm, Isztambulból hívott 
a barátném, Erasmus ösztöndíjjal tanult nálunk, és gratulált! Én is neki, együtt vagyunk Főváros!
A kedvem 5 centivel magasabb, így jobban látok, lézersugár a fejem felett suhan, olyan büszke 
vagyok én is, belső hidegrázás indul meg bennem... Úristen, még a gombóc is elkezd nőni a 
torkomban! Sírni fogok, ne már! Nagyon ott volt az az ópening szermoni! Congratuta’ Pécs! Csomó 
képet, meg videót is csináltam a telómmal, csontig fagyott a kezem. Erre másnap! Olvasom a 
neten: az EKF nyitány tök gáz volt! A sajtónál már csak a kommentek cikibbek! Nem értem az 
embereket! Nem látják, hogy csodás az élet Pécsett! Világváros vagyunk, sokan meglátogatnak min
ket! Miért kell mindig sopánkodni, a rosszat előbb észrevenni, mint a jót! Ez lenne a „turáni átok”?

Szekszárd valósága
Vasárnap este: tv bekapcs. Meg szeretném nézni a pécsi megnyitót. Odajártam jogra. Húsz éve!
Ott ismerkedtem meg az első feleségemmel. Először a Tettyén csókolóztunk a lemenő nap előtt 
három méterrel, a Mecsek friss levegője töltötte meg a tüdőnket... A reklám alatt azon jár az 
agyam, hogy az osztálykirándulás volt az első Pécs élményem, gimi másodikban. Állítólag 3 millió 
magyar a Balatont sem látta még. Milliók élnek úgy Kelet-Magyarországon, hogy azt se tudják, 
létezik a Dunántúl.
A megnyitó tetszett! Vagy mégsem? Keserűen bámultam magam elé. A megfáradt arcú Demjén 
Rózsi szépen énekelt, meg láttam azt a kis megasztáros csajszit, tetszett, hogy végül is közölt némi 
tartalmat a közönségnek, de közben mit keresett ott az a gyanús Káéi Csaba. Miért ő rendezte? 
Mennyi idő alatt is, egy hónap? Hogy lehet egy ekkora dolgot fedél alá hozni? Ráadásul ilyen rövid 
idő alatt. Ja, nyolcvan millióból? Végül is... Garantált a nyaralás az Offshore-szigeteken...

Budapest valósága
Debreceni lennék. Vagy az is maradtam, csak Pesten dolgozom már 11 éve. El kellett jönni Debiből, 
elegem lett a színvonalból, a kelet-magyarországi világból, abból hogy még egy domb sincs...
A munka és pénz Pesten van. Fájt, hogy nem Debrecen vagy Pest kapta meg a Kulturális Főváros 
címet. De eszembe jutott néhány pécsi arc. Végül is, megérdemli az a csöndes, vidéki 
bányászváros. Na jó, nem leszek ilyen gennyó, az a délvidéki katolikus egyetemváros.
Szóval az a pár jó barát mind a kultúrában nyüzsög, miért nem kaptak valami szerepet a dologban? 
Mert a politika ide is beletenyerelt. A nagykutyák benyalták a lóvét, nyilatkozgattak csillogó sze
mekkel. Néztem a megnyitót. Utána biztosan gratulálnak egymásnak, mosolyognak, vállat vereget
nek... Hát, a részemről teljesen ki vagyok akadva. Vonatozás, félig elkészült főtér, playback, lézer, 
egyél paraszt!
Szent Jeromos, mi lett volna, ha a mi Debink lesz a főváros!!! Megépült volna üveghegy!? Pécs túl 
messze van...

BODÓ MÁRTON
(a Facebookon talált hozzászólások felhasználásával)

Bells-nek, de ugyanígy Jean Michel Jarre is rend
szeresen korszerűsítette korábbi darabjait. S 
talán egy Pécshez jobban kötődő, netán helyi 
szerző újat is alkothatott volna, s ilyen ünnepi 
alkalom esetén a playback helyett az élő 
előadás is megfontolandó szempont.

A finálé viárdövörld-ös, össznépi éneklésre 
szánt 1979-es Várj, míg felkel majd a nap (Lerch 
István-Demjén Ferenc) V’Moto-Rock-sláger 
műanyag ízű zenei alapja, s a hozzá verbuvált 
„tátogós” csapat énekteljesítménye azonban 
nem hozta az elvárható színvonalat.
Az egyébként minőséget reprezentáló Balikó 
Tamás, Kováts Kolos és a Szélkiáltó mellé 
miként fért be gyenge kvalitásaival Kandech 
Evelyn, kit és mit reprezentált? Az egykor a 
hangját különböző pécsi formációkban próbál
gató, de nyomot nem hagyó egzotikus külsejű 
énekesnő a 2004-es Megasztár-ban is felejthető 
teljesítményt nyújtott. Pécs igen rangos kortárs 
könnyűzenei életét nem képviselte senki, orszá
gos népszerűségé' előadóink közül pl. Lovasi 
András nem volt hajlandó playbackelni, 
de Takáts Eszter, a 30 Y, stb. is hiányzott. 
Ahogy egy vidám utcabál is az ünneplő pécsiek 
örömére.

MESTER ZOLTÁN

A sajtó összezár
Jellegzetesen hasonló vonásokat felmutatva 
tudósítottak, közvetítettek, értékeltek a médi
umok az EKF nyitórendezvényt követően.
A hangnembeli és hozzáállásbeli különbségek 
szerint két nagy csoport van: vagy a hibát 
előtérbe helyező, vagy túlontúl eufórikus. 
Tárgyilagos tudósítást keveset találni.
Pedig ennyi újságíró talán legutóbb a pápa 
miatt jelent meg a baranyai megyeszékhelyen. 
Apróbb bakik is voltak, a Palatínus Hotel alatt 
terelgetett sajtómunkások közül többen 
szervezetlenségről, fejetlenségről számoltak be. 
Mindenesetre a legtöbb sajtóorgánum stábot 
küldött a helyszínre, és a külföldi tévék, rádiók, 
hírügynökségek is szép számban képviselték 
magukat.

A helyi sajtó lokálpatrióta szemmel nézve 
példamutató magatartást tanúsított. „Inkább a 
szépről, a jóról” alapon összezárt, és a kritikai 
hangnemet háttérbe tolva felsorakozott az EKF 
mögött. Az Új Dunántúli Napló korábbi 
tényfeltáró, kritikai írásai elmaradtak, a publi
cisztikákon túl a tudósítások is optimista 
attitűdöt mutatnak.

A polgármester-választás óta az EKF-fel 
feltűnően barátkozó, addig inkább botrányokat 
elindító pecsiujsag.hu is örömmel üdvözölte 
a megnyitót. Az EKF okozta örömmámorról mi 
sem tanúskodik jobban, mint hogy a főszer
kesztő még vasárnap este röviden, ámde 
velősen üzent az EKF (nemcsak) fővárosi 
kritikusainak „Pesti majmok, bekaphatjátok” 
című írásában.

Az alpári és vállalhatatlan szöveg válasz volt 
az index.hu, Pécsre a megnyitó előtt néhány 
nappal érkező újságíró tudósítására. Az „égetni 
kívánt sajtómunkás” ott hibázott, hogy a 
negatív hírekre hívta fel a figyelmet, kritikusai 
szerint merő rosszindulatból. Az országos sajtót 
Pécsett többen is meggyanúsították, hogy 
szándékosan kívánja lejáratni a várost, hogy a 
jó hírekről tudomást sem véve csak a rosszakra 
koncentrál. A Népszava állandó helyi tudósítója 
szintén emelkedett hangulatban harangozta be 
az eseményt. A Magyar Nemzet vezércikkben 
hívta fel a figyelmet az EKF visszásságaira.

Nagy visszhangot váltott ki, az EKF 
Sajtóirodát pedig értetlenkedésre késztette 
a Die Welt EKF-ről szóló riportja. 
Nehezményezték, hogy a riport egyoldalú, olyan 
véleményeket mutat be, melyek kritikus hangot 
ütnek meg, és ezzel elferdítik a valóságot.

Egy napot élt meg a nézettségi adatok 
csúsztatásos közlése: Páva Zsolt a Nézőpont 
Intézet adataira hivatkozva számolt be a 
reprezentatív közvélemény-kutatás adatairól, 
melyeket azonban másnapra megcáfolni kény
szerült.

MESTER ZOLTÁN -  RADICS M. PÉTER

Két fővárosunk van?
„Pécs megmutathatja: méltó régi nagy híréhez”. 
Ez volt Bajnai Gordon miniszterelnök 
beszédének egyik központi gondolata 2010. 
január 10-én, amely az Európa Kulturális 
Fővárosa év hazai pályán rendezett megnyitóján 
hangzott el.

Szakemberek legalább egy évtizede hangsú
lyozzák, hogy Pécs és régiója számára a gazda-
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sági kitörési pontot jelentő (egyik) ágazat a 
kulturális ipar és a hozzá kapcsolódó turizmus 
lehet -  olvasható a kulturális fővárosi címre 
benyújtott pályázati anyagban a pécsi projekt 
egyik kulcseleme.

Bár a pályázat szövege ilyesmit explicite 
nem tartalmaz, Pécs környékén általánosan 
megfogalmazott elvárássá vált az előkészítő 
évek során az, hogy a 2010-es kulturális 
főváros év a helyi vállalkozások széles körét 
is „helyzetbe hozza”. A közvélemény és a helyi 
sajtó szinte minden sajtóesemény, építkezés 
vagy egyéb beszerzés kapcsán azt méricskélte, 
nem akadt-e véletlenül „budapesti” vagy 
máshova való cég a szolgáltatók között, és az 
ilyesmit hajlamosak voltak (néha elhamarkodot
tan) a korrupció, a mutyi, az urambátyám 
intézési módok bizonyítékának tekinteni.

A felfokozott várakozások, a megálmodott 
Pécs képéhez képest mindenki által érzett 
valamelyes csalódás a január 10-i megnyitó

környékén kulminálódott, amit a többség egy
fajta cezúrának tekint. Egy lezárt, bukdácsolá
sokkal teli korszak végét, és egy olyan év 
kezdetét, amiből „mindenkinek kötelessége 
kihozni, amit lehet”.

A megnyitóra a pénz a Hungarofest Kft.-től 
érkezett, a kulturális minisztérium cége által 
kiírt közbeszerzési pályázaton a rendezvény 
lebonyolításának jogát a Masztodon Kft. nyerte 
el. A nyolcnapos rendezvénysorozat 80 millió 
forintba került, a Hungarofest honlapján köz
zétett dokumentumok alapján két -  azonos 
árat, nettó 63 567 000 forintot adó -  pályázó 
közül nyert végül az említett vállalkozás.

A cég Káéi Csaba felkérésével (akivel nyi
latkozataik szerint már a közbeszerzési pályázat 
beadásakor megegyeztek) sokak ellenérzését 
váltotta ki. Többen úgy vélték ugyanis, hogy 
az azóta felszámolt, egykor a Fidesz kormány 
országimázsát népszerűsítő Happy End-et 
alapító Káéi személye miatt előnyt élvezhetett

a Hungarofestnél. Melynek jelenlegi, régi-új 
ügyvezető igazgatója, Rubovszky Rita, aki 
a korábbi Fidesz kormányzat idején már vezette 
a céget.

Káéi Csaba korábban azt nyilatkozta, hogy 
a megnyitóra elsősorban pécsi, vagy pécsi 
kötődésű művészeket, előadókat fognak 
szerződtetni. Nemcsak azért, mert a fellépőkre 
szánt összeg nem lett volna elegendő 
„sztárokra”: az EKF lényege, hogy ismert, helyi 
művészekkel dolgozzanak együtt.

Többen kritizálták viszont, hogy a lebonyo
lító Masztodon Kft. a művészeti szervezéssel 
ellentétben más területeken nem alkalmazott 
pécsi cégeket. A cég illetékesét külföldi
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tartózkodása miatt lapzártánkig nem tudtuk 
elérni.

A tulajdonképpen már választási kampány
időszakra eső megbízást az MSZP szóvivője 
élénken kritizálta, úgy vélve, hogy a megbízás 
környékén „megjelentek a Fidesz kegyencei”.
A város nevében ezt visszautasító Páva Zsolt 
polgármester válaszul meginvitálta Nyakó 
Istvánt Pécsre: „Azt kérem, hogy január 10-én 
jöjjön el a pécsi megnyitó ünnepségre, nézze 
meg az eseményt élőben, és azt követően 
mondja el, hogy tetszett-e neki” -  írta Pécs 
fideszes polgármestere.

A megnyitó előtti órákban tartott hivatalos 
fogadásra végül nem jött el Nyakó István, ott 
volt viszont a szocialista párt prominensei közül 
Lendvai Ildikó pártelnök, és a pécsi projekthez 
kevéssé kapcsolható Mesterházy Attila minisz
terelnök-jelölt is. Nem ők voltak azonban azok 
a „Pestről érkezettek”, akik leginkább szemet 
szúrtak.

A megnyitóünnepség állófogadásának 
vendéglátását ugyanis egy budapesti rendez
vényszervező cég rendezte, több étket a 
fővárosból szállítottak ide, amit a pécsi 
vendéglátósok nehezményeztek. „Pályázni sem 
volt módjuk, a megnyitó rendezését közbeszer
zésen elnyerő cég nem vonta be őket” -  
mondták el az érintettek a Dunántúli Naplónak. 
Pedig a pécsi menedzsmentközpont igazgatója 
utalt rá, hogy a helyi vendéglátósok is 
kitelepülhettek a megnyitó több mint tízezres

közönségét kiszolgálni, és sok ételt a Nagy 
Lajos Gimnázium konyháján főztek meg.

Később a pécsi részvételt a budapesti 
lebonyolítókon számon kérők „kétszeresen” is 
megnyugodhattak. Egyrészt a minisztérium úgy 
érezte méltónak, hogy a Magyar Kultúra Napját 
idén Európa Kulturális Fővárosában ünnepelje 
meg (igaz, hogy előző napon Pesten már a 
jelentősebb díjakat átadták), miniszteri elismerő 
oklevélben részesítve a pécsi pályázat szerzői 
közül Takáts józsefet, Tarrósy Istvánt és 
Szokolai Zsoltot (érdekes, hogy a Művészeti 
Tanács tagjai közül ketten nem kaptak kitün
tetést, őket vajon miért nem?). Másrészt munká
ja elismeréseként hasonló jutalmazásban

részesült a Flungarofest hat munkatársa is 
(köztük Rubovszky Rita ügyvezető igazgató).
A kulturális miniszter ebben a Pécs2oio Európa 
Kulturális Fővárosa programsorozat sikeres 
előkészítésében és megszervezésében végzett 
munkájáért jutalmazta a kitüntetteket.

FICSKU PÁL

Bor s a kopasz
Két hónapja laktam Pécsett, amikor eljött a 
nagy nap. Pécs lett Európa Kulturális Fővárosa. 
Baromság az elnevezés, mint ahogy szerintem 
minden elnevezés az. Pedig Pécs a névadóm. 
Pécsett kaptam az István pincében a Ficsku Pál 
nevet, nem én választottam, a város adta 
nekem. Két deci villányi kékoportó miatt lettem 
(pu)Ficsku Pál, jó húsz évvel ezelőtt.

Szóval két hónapja laktam Pécsett, 
a Barbakán fölött. Fia kiálltam a teraszra, 
a székesegyházat láttam, furcsa volt megszokni, 
hogy harangzúgásra kelek, és azzal is fekszek. 
Mintha angyalok köröznének állandóan fölöt
tem.

Fagyos szél fúj, a székesegyház alatt bújok 
be egy borozóba. Összeismerkedek Nácival. 
Náciék a Széchenyi téren dolgoznak. Késik 
a hajó, mondja, azért nem dolgozunk, nem 
a hideg miatt, az otthon is van. Kiderül, hogy 
Náci gyergyói, székely. A kurva életbe, mondja, 
magyarázd el, miért kell nekünk itt dolgozni, 
magyarba, nálunk meg magyarok dolgoznak.
Itt van munka, de nincs asszony. A munka és 
az asszony kapcsolatát értem, de a hajót nem. 
Kiderül, hogy a tér felújítására Kínából hozzák 
a vörös- és fehérgránitot. Pécstől harminc kilo
méterre is van gránitbánya, meg olaszba, 
görögbe is, de Pécs Kínából hozatja a gránitot, 
Romániából a munkásokat, miközben gránit és 
munkanélküli van itt is elég. Kínából elhozzák 
teherhajón, átrakják folyamira, aztán kamionra, 
de most a Dunán megrekedt a hajó. Nincs 
gránit, nincs munka, nincs kész a tér, csak át 
lett adva. Otthon megnézem a netet, index, 
Feketén épül Európa Kulturális Fővárosa. „385 
ellenőrzött munkavállaló körül nem volt rend
ben valami.”

Valami
Valami új kezdődött 2010. január 10-én?
Nem tudom.
Annyit tudok, hogy nekem ez a bor s a
kopasz(ok) napja lesz ezentúl.
„Bejelentem, hogy mától Magyarországnak
két fővárosa van, Budapest és Pécs!”

Ujjongás, taps, lézerfénypászták. Előttem 
három kopasz kigyúrt Pécset őrző-védő csávó, 
lehet, hogy titokban verset írnak. Mögöttük 
vagy kétszáz összefagyott gyerek, fejükön 
papírsisakokkal. Mégmögöttük Demjén Rózsi. 
Mellette meg Hiller István. Ő mondta ki ezt 
a történelmi mondatot. Én egy kicsit rómainak 
érzem magam, Sopianae gladiátorának. Nem 
igazán értem a dolgot, akkor most Budapest 
Magyarország fővárosa, Pécs meg a provinciáé?

Vagy Pécs Európáé, de akkor meg 
Magyarország provincia. Nem vagyok hivatásos 
beszédíró, gondolom, a szakértők majd egyszer 
elmagyarázzák ezt a hillerizmust.

Gondoltam, megörökítem Pécs Európa 
Kulturális Fővárosa első napját. Csak úgy 
az embereket, a hangulatot, kis pálfirkákat 
készítek. Nosztalgiavonat indult Pestről, legyen 
az az első kisfirka. Flogyan érkezik meg Európa 
egy lepusztult vasútállomásra, amit „véletlenül” 
nem sikerült felújítani, nincs emberi váróterme, 
nincs benne fűtés, a restiben legalább a forralt 
bor jó. Megjön a vonat, ismert emberek, vagy 
ötven kamera. Lejárt a pécsi buszbérletem, de 
be akarok jutni a városba. Hat sajtóbusz, fel
szállók az egyikre. Német, angol, olasz újság
írók, látszik, hogy volt a vonaton büfékocsi.
A Palatínus szállónál szádunk te, beterelnek 
a nagyterembe, Bartók Béla egyszer itt zongorá
zott. Hivatalos sajtótájékoztató. Könyörgöm, én 
nem ezt akartam, én az utca emberét. Helyettük 
Bajnai, Hiller, Páva ül egymás mellett. 
Folyamatos összeborulás, minden nagyon jó, 
jó, hogy nem smárnak. Jó a svédasztal is. Jó 
a grillezett cápaharcsaszelet zöldmártásban 
többmagos tésztával, a szederkrémes palacsin
ta, a mákos piskótakosár, a joghurtos citroma- 
lagút is. Először volt közöm aznap az irodalom
hoz, kosztmodern volt minden.

Az utána levő megnyitó meg olyan, mint 
maga Pécs egy idepottyant ember szemével. 
Mint a rétegelt lemez. Kultúrák egymásra 
rakodása. A dzsámi előtti sajtóketrecben álltam. 
Elkezdődött az ünnepség, amit Káéi Csaba ren
dezett, ezüsthajó helyett óriásbábok és egy 
római harci kocsi jelent meg. Bevallom, életem
ben nem volt hasonló köztéri élményben 
részem. Tökéletes volt, ahogy az egyetemes 
művészet megszólította az utca emberét. 
Egyetemes azért, mert az egyetemes nyelvekre 
épített, bábszínház, pantomim, zene, tánc, 
árnyjáték és napjainkból a lézer.
Természetesen, mint minden tabló, kicsit 
sematikus volt, leegyszerűsített, de ez magából 
a műfajból adódott, nem volt zavaró. Álltam ott 
a ketrecben, és a nyelven gondolkoztam. Nem 
az egyetemesen, hanem a miénken. A kis ma
gyar, vagy mondjuk irodalmi nyelvünkön.
Ha Pécs, akkor kezdésnek Janus Pannonius.
A műsorban, talán ha öt mondat volt irodalmi. 
Nekem egyébként egy dolog hiányzott. Mivel 
tágabban a régió kultúráját akarják bemutatni, 
a Balkán kapuja projekt címmel, hiányzott Zrínyi 
Miklós. Nemcsak a mandulafa adta a magyar 
irodalmat, de Szigetvár is.

Az egyik kopasz arrébb állt, amikor látta, 
hogy fényképezek, de gyorsan visszaállt, mert 
mellettem is fényképeztek, kicsit nagyobb 
géppel. Elképzeltem, ahogy Janus Pannonius 
püspököt a Borsa Kopasz Security kíséri a 
székesegyházba. Néztem a műsort, a végén 
vagy ötszáz résztvevő énekelt a díszvendég 
Demjén Rózsival együtt, én úgy hallottam, hogy 
azt énekelték, „várj, míg felkel majd a pap”.

Végre elkeveredhettem a nép között, folyt 
a krampampuli és a cirfandli, talán tényleg esé
lye van egy munkanélküliségtől sújtott város
nak, térségnek a kultúrából előnyt kovácsolni, 
bár nem hiszem, hogy egy leszázalékolt urán
bányász egy Parti Nagy, Garaczi, Darvasi 
felolvasóesttől lesz boldogabb. Egyébként 
az irodalomnak is lesz helye. Zajlik a writers in 
residence program, megrendezik a cigány 
költők és írók első irodalmi találkozóját, a 
II. pécsi irodalmi fesztivált, a nemzetközi folyó
irat-találkozót, lesz utazó irodalmi szalon, haiku 
világkonferencia, és még sok minden, de addig 
is olvashat az ember Jelenkort és Echót.
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BALOGH RÓBERT

Kultúrkoksz 
és Ruhralitás!
A Ruhr-vidékről adatolva

A Ruhr-projekt méretével sem Isztambul, sem 
Pécs nem versenyezhet. Az egykori ipari, 
bányászati régiót folyamatosan kreatív, kul
turális iparral töltik meg. Az 53 településből 
álló hálózat a helyi tervek szerint Európa legdi
namikusabban fejlődő régiója lesz. Európa 
egyik új fővárosa, helyesebben önálló 
települések hálózata. Már nem a szénre, hanem 
a kultúrára építenek.

A kreatív-ipar, avagy a művészet és a multi
média, a számítástechnikai ipar szisztematikus 
összefogása. A Ruhr-vidék összefogása hetente 
más várost tesz kulturális fővárossá -  címszavak 
egy nem hagyományos kulturális fővárosból.
A Kulturális Főváros programokra szánt költ
ségvetése tartományi, állami és EU támogatás
sal együtt 62,5 millió euró, ebből az összegből 
jön létre 300 projekt mintegy 2500 programja, 
melyekre várhatóan 5-6 millió vendég érkezik 
majd.

120 színház, 100 koncertterem, 200 
múzeum, több mint 1000 ipari műemlék talál
ható a Ruhr-vidéken, s ha az elmúlt évek erre 
a célra fordított magánberuházásait is hoz
zászámítjuk, akkor a befektetett összeg eléri 
a 350 millió eurót.

Zollverein

A „világ legszebb szénbányája”. Fritz Schupp és 
Martin Kremmer a Bauhaus ihletettségében ter
vezték meg, a szimmetria és a geometria elvei 
alapján két tengelyre helyezték el az ipari kom
plexumot. A Xll-es akna elkészültekor a világ 
legnagyobb és legkorszerűbb szénbányájának 
számított. Az épület a 20. század '20-as, '30-as 
éveinek modern törekvéseit őrzi máig eredeti 
formájában, és ipartörténeti emlékként is 
reprezentatív példája annak, miként lehet az 
egykori rostáló és szénmosó épületegyütteséből 
igazi múzeum-együttest teremteni, a nehézipari 
válság emlékéből a kulturális-kreatív ipar fel
legvárának készülő Ruhr-vidéken.

Nordsternturm

Gelsenkirchenben található az Észak csillaga 
nevű akna, melynek ll-es számú 
toronyépületének tetején a még épülő -  2010 
májusára elkészülő -  üvegkocka videó- 
művészeti központ lesz. A Nordsternturm tete
jén Márkus Lüpertz, a kortárs képzőművészet 
lázadójának egy 18 méter magas, monumen
tális, nyers Herkules szobra tekint majd a távol
ba. A korábban üresen álló l-es épületet példa
adó módon önkormányzati szolgáltató irodává 
alakították, így hasznosítva a pusztulásra ítélt 
ipartörténeti emléket.

ÖÖÖÖ... Agyő illúziók!

Berlinben, a szövetségi kormányzat kultúrával 
foglalkozó csúcsminiszterével beszélgetünk, mi 
a sajtó képviselői, jól kommunikált az idős úr, 
nagy kedvvel, hévvel beszélt, s mire elakadt 
volna, többnyire a tőle balra, s jobbra ülő két- 
két munkatársa készségen elé tolta az addigra 
már teleirkált cetlit, adatokkal, nevekkel. Amúgy 
majdnem folyamatosan képes volt beszélni a 
semmiről is. Kérdezhettünk párat. A kíváncsiság 
engem is rávett, hogy Magyarországról kérdjem 
a miniszter urat, megemlítettem, hogy Berlin 
nálunk fontos, népszerű város, esszékötetek 
születtek róla, tévébeszélgetések zajlottak nem
rég, a német színház nagy hatást gyakorolt a 
magyarra... Ők, itt Berlinben mit tudnak erről? 
Vagy egyáltalán, Magyarországról, Pécsről... 
Aznap először volt a válasz néma csend.
Sikerült zavarba hoznom az illető urat.
A kultúrával foglalkozó szövetségi szakembert. 
Teltek a másodpercek. Ungam? Ja. ÖÖÖÖ. Mind 
a négy munkatárs lázas jegyzetelésbe kezdett. 
Az úr elkezdte, hogy pár éve találkozott a kul
turális miniszterrel -  csúsztatták is a cetlit -  Ja, 
Herr Miller. Megy a következő cetli: Hiller. És 
aztán Pécs. Kulturhauptstadt... Szóba kerültek 
a fontos országok: Franciaország, Ausztria,
Svájc, Anglia, Lengyelország, Hollandia...
Két perc alatt sikerült a helyére tennem 
Magyarország kulturális jelentőségét.

Utalásféleképpen

A Zollverein egy kis éttermében várom az 
ebédet. Üvegváza az asztalon, benne egy 
tulipán díszeleg. Széndarabba szúrták a virágot.

A SZERZÓ FELVÉTELEI

A falon lógó festményeken is ott a fekete csík -  
bárhol, bármely ipari műemlékben jártam 
a Ruhr-vidéken, fel tudtam fedezni a szenet 
legalább valamilyen finom utalásféleképpen.
Még a természetben is jelen van. A Ruhr- 
vidéken nem hegyet mászik az ember, hanem 
hatalmas meddőhányókra vezet fel a fémlépcső. 
Meddőhányók között kanyarog végig az út, esik 
a hó, mi mégis felmászunk valamelyik tetejére 
a metsző szélben. Hiába a tundra hangulat, a 
vastaghúsú német idegenvezető fáradhatatlanul 
magyarázza, mi a meddőhányó különlegessége: 
az ellapított tetejéről nem látni semmit, csak 
a fennsík széléről gyönyörködhettünk a szürke 
felhőkben, s a kopasz fákban, itt-ott egy-egy 
léghajó. Az egykori aknák helyére kötötték ki 
a túlméretezett lufikat, lengedeztek is a szél
ben. A fennsík közepén tényleg nem látszott 
semmi más, mint a fennsík, s az ég. Minimális 
csomagolás, a talpam alatt az éles szürkés
fekete kövek, lassan benövi a fű, fa, virág. -  
Tavasszal, nyáron gyönyörű ez a hely -  lelken
dezett az idegenvezető. Nehezen tudtam 
elképzelni a hidegtől.

„Glück auf!”

A német újságírók tömege özönlötte el Essent 
a megnyitó napjára. Nem a kulturális főváros 
miatt jöttek, a katasztrófáról tudósítani. A bul
vársajtó reménykedett, hátha mozgásképtelenné 
válik Németország az egy éjszaka várható 30 
centi hó súlya alatt. Csak húsz centi esett. Nem 
állt le az élet. Kitette a csapat újságírót a busz 
valahol a Zollvereinban. Hatalmas bányakomp
lexum. Tornyok, kokszégető, szénmosó, aknák, 
s ki tudja, minek mi a neve. Hatalmas gépek 
állnak ott. A 2010-es esztendőben, január 9-én 
a húszcentis hóban több csapat caplatott fel, 
s alá. A szervezők idegesen kapkodtak. Amikor 
a mellénk kirendelt vezető is eltévedt, amikor 
már harmadszorra mentünk egy százméteres és 
egy hatvan méter magas torony között, megál
lapítottam, hogy már a németek sem a régiek. 
Fejetlenség, rendetlenség uralkodott a sok
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helyen szűz hóval borított tájon. 200 ezer 
embert vártak a megnyitóra, talán 20 ezren 
baktattunk fel-alá, a helyszínek között. Aztán 
végre odaértünk a megnyitónak otthont adó, 
arénaszerű építményhez. Megmotoztak -  elvég
re )osé Manuel Duráo Barroso, az Európai 
Bizottság elnöke is itt van. Éppen ő beszélt, 
amikor odaértünk. Sikeréért. Horst Köhler német 
államfőt is hallhattam, sőt Jürgen Rüttgerst, 
Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterel
nökét is. Nem játszották túl a szerepüket, a 
protokollnak megfelelően viselkedtek, se 
hosszan, se túl kurtán nem beszéltek. Miközben 
én a műanyag székek alatt odakészített egység- 
csomagban kutakodtam, mert mindenki ezt 
tette, s fáztam is. Találtam a hideg ellen egy 
RUHR.2010 Kulturhauptstadt Europas feliratú, 
lógóval ellátott takarót -  a lógó utal a 
weboldalukra, jó ötlet. Kapott mindenki, egy 
cseles kis kézmelegítőt, egy hőtükrös kispárnát, 
s egy színes esőkabátot. Azt csak a program 
közben vettem észre, hogy az esőkabátokból 
kirajzolódik a színes lógó. A 2500 ember 
csupán díszlet a tévéközvetítés sikeréhez. 
Rengeteg operatőr rohangál, állványokon is áll
nak, a fejek feletti dróton több motoros kamera 
száguld ide-oda. A fényképészek egy külön 
árokban kattintgatnak a színpad előtt. Úgy 
tűnik, itt mindenre gondoltak. És tényleg min
denki ugyanarról beszélt. A megnyitó ipari 
zenészei arcán ott a szénpor. Szén nélkül nincs 
élet a Ruhr-vidéken. „Wir waren Kohlé!” -  vil
lant fel a kulcsmondat kétméteres betűkkel 
a falon. Hatalmas bányászok, szén minden 
mennyiségben, csillék... Hű, de ismerős ez 
nekem! A hirdi általános iskolában „Jó szeren- 
csét!”-tel köszöntöttük a reggelt. Ez az egész 
Ruhr-vidék olyasmi, mintha Komlót megsok
szoroznánk. Csak Essenben, Duisburgban, 
Dortmundban, s a többi 49 településen az 
emberek büszkék a múltjukra. Nem robbantják 
fel a szénosztályozókat, szénmosókat, nem 
hagyják üresen állni az irdatlan méretű aknákat. 
A leghíresebb 12-es aknát, amely annak idején 
a világ legnagyobb szénbányája volt, 2001-ben 
az UNESCO felvette a világörökségi helyszínek 
listájára. Ugyanarról beszélt nagyjából mindenki. 
A művész, a menedzser, a politikus: összefogott 
a Ruhr-vidék 53 települése, mintegy 5,3 millió 
ember.

Szürke?

A társadalmi elesettségnek nyomát is alig lát
tam a Ruhr-vidéken, nyomort, bűnt, elszomorító 
jelenségeket az első napokban semmit... Csak 
a szürkeséget. Az ipari városok unalmát, a meg
bízható, meglepetéseket nélkülöző, inkább 
alvásra, mint közösségi térként funkcionáló 
településeken utaztam át sűrű autópálya
hálózatra felfűzve. Azt, hogy a terület válságban 
van, estefelé, vagy éjjel lehetett csak észreven
ni. A bérházak ablaka sötét maradt. Ipari telepü

léseken, ha nincs munka, a vendégmunkások 
zöme odébbáll. S marad az unalom, a szürke
ség. Mármint ha eltekintek a Ruhr-vidéken élő 
170 nemzetiségtől. Vagy attól hogy több a 
galéria, a színház és múzeum, mint Berlinben 
és Párizsban. És a teremtett attrakciók száma 
sokasodik. Akad közöttük világszám is. Amikor 
Obernhausenban megmutatták a Gasometer el
nevezésű épületet. Pécsett az ilyesmit már biz
tos elbontották, felrobbantották, vagy ha még 
nem, már tervbe vették. A Gasometer egy irdat
lan méretű gáztartály, a Földön a valaha épült 
legnagyobb. A 117 méter magas, henger alakú 
épület múzeumként funkcionál, a világegyete
met, bolygókat ábrázoló képek, csillagászati 
modellek sora látható három emeleten és a 
világ legnagyobb Hold modellje. A méreténél 
fogva lenyűgöző -  25 méter átmérőjű -  „mű
tárgy” fölé is lehet emelkedni, egy liftből majd 
100 méter magasból szédületes látványt nyújt.
A Hold modell alatt egy arénaszerű színházat 
alakítottak ki. A mértani középpontban nyolc
szoros a visszhang, vagy másfél percig kongott 
az egész terem. Kortárs zeneszerzőket kértek fel 
arra, hogy ebbe a különleges akusztikai térbe 
komponáljanak darabokat.

„A világ legszebb múzeuma”

Paul J. Sacks mondta a fenti mondatot 
a Folkwang múzeumra, még 1932-ben.
A látványra semmit nem ígérő, nem különösen 
csábító esseni belváros szélén terül el a 
Folkwang frissen toldott, hatalmas épülete. 
Letisztultság, funkcionalitás és a természetes 
fény lehetőség szerinti minél nagyobb 
beengedése vezette a tervezőket. A Folkwang 
sajtószóvivője neutrálisán -  csak mintha egy 
sarkkutató arról mesélne, hogy az Északi pólu
son éppoly hideg uralkodik, mint a Délin -  
közölte, a mecénás 55 millió euróval járult 
hozzá a kortárs művészeti múzeum bővítéséhez. 
Az összeg forintban közel nyolcszorosa a pécsi 
kultúrfőváros programokra szánt költségveté
sének, vagy az összköltségvetés majd 40%-a. 
Nagy csönd támadt bennem, ahogy túrát tet
tünk az éppen csak félig berendezett kiállítóter
mekben. A legnagyobb sportcsarnoknak is 
megfelelne. A bővítés előtt a tervezett pécsi 
Nagy kiállítótér méreteit kissé maghaladó 
nagyságú épület (6000 hasznos négyzetméter) 
19 ezer négyzetméteresre bővült. Márciusban 
nyílik egy megatárlat, amelyre kölcsönveszik
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a világ legnagyobb múzeumaiban őrzött, a 
nácik által elkótyavetyélt Kandinszkij-, Matisse-, 
Marc- és Munch-festményeiket.

„Kérem, zavarjanak!”

A konceptművész Jochen Gerz a németországi 
Ruhr-övezet három településének önkormányza
tához fordult, s egy-egy utcát kért tőlük projekt
jének, a „2-3 utca” megvalósításához. A Ruhr- 
vidék a szánbányák bezárása (’8o-as évek 
közepe) óta bővelkedik üresen álló bérlakások
ban.

Egy mülheimi panel földszintjén beszélget
tünk. Jochen Gerz elmondta, elsősorban a 
betelepülőkre alapozzák a „2-3 utca” projektet. 
A művész hirdetés útján keresett lakókat az 
üres épületekbe, ahol ingyen lakhatnak egy 
éven át. Nincs egyéb dolguk, mint hogy 
belakják a reménytelenségbe süppedő szegletét 
a világnak, és valamiképpen saját kreativitásuk 
által hatást váltsanak ki a környezetükből. 
Gerztől kaptak egy kilincsre akasztható táblács
kát: „Kérem, zavarjanak!” felirattal. Fő feladatuk 
az, hogy naponta írjanak. Ne naplót, vagy val
lomásokat, hanem reflektáljanak a házban, s 
a közvetlen környéken zajló eseményekre.
A környékbeli fiatalok éppúgy érdeklődtek, 
mint egy 68 éves, magát írónak érző, de e 
művészettel még nem próbálkozó úr is. A 78 
alkotó írásai áz év végén jelennek meg majd 
vaskos kötet formájában.

Lufik, csodák, parancsra felkelő napok

Egy Ruhr-vidéki projekt: a Tárna-jelek. Mintegy 
400 sárga luftballon emelkedik majd az ég felé 
2010 májusától, az egykori tárnák helyét meg
mutatva. Sárga luftballonok, 80 méter magasan, 
sárga kötélen. Éjjel világítanak is. Már vagy 100 
a helyén imbolygóit január elején. A pécsi meg
nyitót videón visszanézve eszembe ötlött az 
esseni 400 azzal a szingli pécsi lufival szemben, 
amely a napot szimbolizálta sötét egünkön.
A helyszínen többen Holdnak vélték elsőre. 
Persze 400 világító ballon valahogy mégiscsak 
más. Nem érezni azt a kesernyés popsláger 
romantikát belőlük, hogy te csak várj, míg felkel 
majd a nap! De tényleg! Miért várjak, ha már így 
megszólítanak? És főleg mire? A cselekvés, az 
öröm idejét érezem helyénvalónak, mintsem a 
várakozásét. Megnéztem a tévéközvetítést az 
Interneten
(http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/01/10/19/Pecs
_20io__Europa_Kulturalis_Fovarosa.aspx).
Káromkodni kelt kedvem, amikor meghallottam 
a patetikus gyászindulót. Essenben a kicsit 
Zoránból és D. Nagy Lajosból összegyúrt/gyűrt 
Herbert Grönemeyer a Ruhrhoz hívott (Komm zu 
Ruhr) szép szavakkal, emelkedetten, kicsit 
himnikus stílusban. Grönemeyer új dalt írt, 
Pécset mennyiben képviseli Demjén Rózsi újra
hasznosított kesergése? Isztambul jobban járt 
Tarkan török popzenéjével?

A Zollverein a megnyitó napján a lufik 
tárháza volt. Kis lufikat eregettek a tömegben, 
mindenki kívánhatott valamit. Teli torokból 
üvöltötte egy fiatal lány: -  Azt a magas barnát 
add meg nekem, Istenem! Most, azonnal! -  
vihogtak a barátnői, a magas fiatalember pedig 
megindult a lány felé -  engem tovább sodort 
a tömeg. És falként magasodnak az alulról 
megvilágított lufihegyek. Félpercenként ereget
ték a kívánság-lufikat innen is, onnan is. 
Tömegek pózoltak a lufik előtt. Próbáltam 
bejutni egy színházi előadásra. Lutz Förster 
táncdarabjára nem sikerült, hiába a színházi 
rutin, a telt ház az telt ház. Egy másik szín
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házterembe tereltek. Nagyon alternatív társulat, 
keverték a filmet és a színházat. Kicsit kései 
Jancsó Miki bácsi és Mundroczó Kornél színház, 
és valami az A.E. Bizottság Jégkrém balett című 
filmjének hangulatából. Csak túl hosszú volt, túl 
sok önismétléssel. De az alkotók lelkesedése 
töretlen maradt. Legalább valaki végigélvezte 
a dolgot. A közönség zömének egy óra bőven 
elég lett volna, a további negyven perc már 
fölöslegesnek bizonyult.

Lutz Förster

Másnap sem jutottam be Lutz Förster tánc
darabjára. A busz török sofőrje eltévedt. 
Legyezgethettem magam a színházjeggyel, már 
vagy tíz perce ment az előadás. Lutz Förster 
szólótáncot mutatott be Pina Bausch emlékére, 
majd Jérome Bel-lel együtt duó performance 
formában folytatták. Förster együtt dolgozott 
Susanne Linke-vel, Róbert Wilson-nal és Pina 
Bausch-sal is. Másnap csodák csodája: Lutz 
Förster egy balett óráján ültem. A Folkwang 
nem csak múzeum, hanem művészeti főiskola 
is. Tánc, ének, színház, képzőművészet... 
Korábban Pina Bausch is ott tanított. Már róla

nevezték el a 
színháztermet.
Az órán egy 
orosz táncosnőt 
kivéve nem lát
tam kiemelkedő 
tehetséget. A 
mester instruált, 
biztatott. Majd öt 
percre ő is be
szállt. Nemcsak 
a diákjai lesték 
a mozdulatait. 
Könnyed, 
játékos, derűs. 
Kortalanul 
mozog. Később 
arra az újságírói 
kérdésre, hogy 

mi a tánctanításának a lényege, mosolyogva 
feleli: nincs saját stílusa. Nem táncosokat, 
hanem táncoló embereket tanít. Azt tanítja 
meg, hogyan tanuljanak meg egy stílust, 
hogyan ne tegyék tönkre a testüket... És újból 
és újból elmosolyodik. Könnyed és derűs.
Semmi nagyhalál. A legfontosabb, amit tanítha
tok, az a türelem. Újabb mosoly.
Semmi patetika.

Látványosság

Sor állt egy lépcső előtt, beálltam én is. Lassan
-  képzavar, de ekkora tömegben mégis helyes
-  özönöltünk felfelé a lépcsőn, ki-ki a maga 
oldalán. Felfelé a jobbra tarts, lefelé balra.
A látványosság annyit jelentett, hogy két-három 
emelet magasból, az egykori csillék szállítási 
útvonalán haladhattunk. Alattunk vagy 10-15 
ezer ember evett, forralt borozott, várakozott, 
nyüzsgött, telefonált. Fantasztikus látványt nyúj
tott az egész hömpölygés. Totyogva 
tülekedtünk a csontkeménnyé taposott havon, 
az ipari szerkezet párszázméteres távolságban 
tömve volt emberrel. Az egykori csille-forgal
mista kukszliban két fiatal egy darabot olvasott. 
Talán Kleist volt. Arrébb valaki egy csillében 
feküdt, nyakig betakarva. Mínusz 10 fokban

0

nehéz kenyér a művészet. Mindenesetre én 
annak gondoltam.

Nem jutok be a Ruhr-múzeum megnyitójára, 
majd máskor. Másnap végignéztem. Az egykori 
bányabelső, mint kiállítótér. Minden, ami Ruhr. 
A mi Millennárisunk jutott eszembe. Ruhr-vidéki 
százéves, szénportól megfeketedett tüdőtől 
kezdve mamut csontváz, római pénzérme, hit
lerista plakát, ásványgyűjtemény... A németek 
biztos szeretni fogják ezt a szépen installált 
kiállítást. Látványos, s tényleg minden van ott. 
Kalucsni, mocsárillat...

Tűzijáték-szvit

Muszáj tűzijátéknak lenni. Meg lézershownak. 
Essenben úgy tűnt, össze-vissza lőttek a pesti 
augusztus 20-hoz képest. Hatalmas volt a 
Zollverein fölött az ég. Beborította a tűz, a 
füst... Negyedóra alatt hány autó árát lőtték el? 
Közben zöld lézerfények kaszaboltak utat 
maguknak a telefüstölt villódzásban.
Pécsett is lövöldöztek, visszanéztem videón. 
Mint pótszilveszterkor egy vidéki szállodában. 
Mindenhol olyan bénácska a lézershow, cuki 
a lézerrel égre vetített pálcikavirág... talán egy 
hatévesnek. Egyszer fedeztem fel összhangot a 
lézershow és a műsor között: a lézerorgonához 
passzolt a báb, a bábhoz passzolt a fény, a 
zene, az egymáshoz kapcsolódás élményét 
egyedül ez adta meg. Az utcaszínház nehéz 
műfaj. Mit láthatott a színpadon mozgó ember 
nagyságú emberből az, aki száz méterre állt 
tőle a téren? A kivetítőn prezentációs program
mal háttértudást közvetítettek a népnek, ahe
lyett hogy a színpadi történéseket mutatták 
volna. Száz méterről egy fél, vagy negyed 
embert lehetett látni -  nekem így mesélték.
De Essenben egyszer csak aranyban ragyogott 
az ég: rakétákkal festették be az égboltot.
A fináléban folyamatosan mindenhonnan 
aranyszínű rakétákkal lődöztek. Aranyszín 
égbolt alatt, mínusz tíz fokban toporogva... 
Semmi nem tartott ott az ünneplő tömegben.
A szálloda felé a busz csak araszolva haladt 
a csúcsfogalomban. Az alig negyedórás út fél 
óránál tovább tartott. Csúcsforgalom éjfélkor.
Az újságokban a legkülönfélébb számokat 
olvastam a megnyitóról: 100 ezertől 200 ezerig 
bármi lehetett.

A tömeget Essenben sem instruálták 
különösebben -  csak az információs pontokon 
igazítottak útba, és táblákkal tervezték 
megoldani az ügyet. A Zollvereinban nem egy 
helyen tartottak rendezvényt, mint Pécsett. 
Szombat déltől másnap estig tartott a meg
nyitó. Többen hitetlenkedve mesélték, hogy 
Pécsett a háromórás esemény után szétszéledt 
a tízezres tömeg. Az emberek álltak, nézeget
tek, addig sem tudták, mi mikor kezdődik, 
minek mikor lesz vége. Senki nem tudott sem
mit. Egy esküvőn ott a vőfély, aki megmondja, 
hová kell menni, mit kell csinálni. Pécsett nem 
volt elég egyértelmű a helyzet. Kicsit tipródtak 
az emberek, aztán szétszéledtek. Az ingyenitalt 
osztó standokat legalább megrohamozták. 
Valamit csak lehetett volna tenni! Ott voltak a 
bábok, nem tudtak volna még kicsit mászkálni? 
Annyi zenekar lett volna! Semmi attrakció nem 
jutott még a tömegnek. Ahogy mesélték, a 
lelkesedést tényleg lehetett érezni a levegőben. 
Nagy energiamező jött létre, de nem teljesed
hetett ki. Csak egy kis iránymutatás kellett 
volna. Az emberek szerettek volna együtt lenni, 
ünnepelni, lehet, hogy Pécs mégsem a Balkán 
kapuja, hanem a Franz Kafka féle Törvényé.
Ha megmondják, mit kell tenni, akkor tán sike
rül a nagy, közös katarzis?
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Tündérmese foltokkal*
„Isztambul olyan, mint egy tündérmese!" -  
kezdte egy török költőtől vett idézettel megnyitó- 
beszédét Recep Tayyip Erdogan miniszterelnök, 
aki korábban a város főpolgármestere is volt.
A török főváros 2010-ben Európa egyik kulturális 
fővárosa, az év ceremoniális megnyitóját január 
16-án rendezték, az Aranyszarv-öbölben található 
Halic Kongresszusi Központban, néhány száz 
török állami vezető, valamint nemzetközi 
vendégek részvételével.

A miniszterelnöki beszéd arra hívta fel a figyel
met, hogy Isztambul színei, illatai és hangjai 
egyediek a világban, különböznek a világ min
den városáétól: „Isztambul egy kicsit Szarajevó, 
egy kicsit Jeruzsálem, de egyben Párizs, Bécs és 
Madrid is; Bagdad, Damaszkusz és Ammán.
De legfőképp Isztambul olyan, mint Isztambul.” 
Erdogan hozott aktuálpolitikai üzenetet is hall
gatóságának, hiszen többször emlékeztetett rá, 
hogy a város nagyon is európai, és helye 
ekképpen az Unióban van.

Nem mindenki osztozik persze a kormányfő 
optimizmusában. Az ellenzéki hangvételű 
Hürriyet napilap újságírója nagyon is ismerős 
kritikával illetve a török EKF-et. „Most, hogy 
a város az Európa Kulturális Fővárosa cím 
átvételét ünnepli, Isztambul teli van tűzijáték
kal, koncertekkel és ünnepléssel. A csillogás 
mögött azonban számos kérdés megválaszolat
lan maradt a városlakók bevonásával, a 
hatékony kormányzati munkával és a kulturális 
projektek fenntarthatóságával kapcsolatban” -  
írja Isii Egrikavuk.

Persze az isztambuli EKF-ügynökség nem 
kívánta egy zártkörű megnyitóval letudni az 
évkezdést, az este a metropolisz hét városrész- 
központjában rendezett nagyszabású népün
nepélyekkel folytatódott, Taksim, Kadiköy, 
Sultanahmet, Beylikdüzü, Pendik és Bagcilar 
városrészekben. „A hét kiválasztott kerületben 
igyekeztek a helyi tradícióknak megfelelő 
szórakoztató produkciót összeállítani, és 
sajtóbeszámolók szerint ez az igyekezet annyi
ban sikeres is volt, hogy mindegyik helyszínen 
élénk érdeklődés kísérte a programokat. Volt, 
ahol lufikból állt a látványosság, a 
Boszporuszon pedig tűzijáték volt látható” -  
mondta el lapunknak Gamze Serbest, aki koráb
ban önkéntesként vett részt több civil 
szervezeti művészeti projektjeiben. A 24 éves 
fiatal lány beszámolója szerint a legnagyobb 
érdeklődés a romantikus slágereiről ismert 
Tarkan, az Európa-szerte ismert táncdalénekes 
fellépését kísérte, aki a város kvázi központjá
nak számító Taksim téren lépett fel.

Emre Ceviz kultúraszervező és az isztambuli 
kereskedelmi egyetem hallgatója. Záróvizsgára 
készült, ezért tévében követte az eseményt, de 
mindettől függetlenül nagyon lelkesen számol 
be a megnyitó napjáról: „Arra számítok, hogy 
sok különleges esemény lesz az évad során, 
a megnyitó legalábbis fantasztikus volt!” 
Lelkesedésének egyik fő oka, hogy a megnyitó 
programsorozatban 303 különböző előadó és 
alkotó műveit láthatta-hallhatta a közönség, és 
a populáristól a magas színvonalú produkciókig 
terjedő széles skálán váltakoztak a produkciók.

Selcuk Sariyar nemzetközi koordinátor az 
egyik kerületi önkormányzati hivatalban, 
a lakhelyéhez közeli Pendik központjában nézte 
meg Kirac (egy főleg helyben ismert rock
énekes) fellépését. „Jó volt, bár itt elég kevesen

voltak és hideg is volt” -  fogalmaz diplomatiku
san. Ő is emlékeztet arra, hogy a hét különböző 
helyszín arra az isztambuli hagyományra épül, 
mi szerint a várost az alapító rómaiak hét domb
ra építették (bár több város lakói is vallják 
településükről, mi már Komlóval is hallottuk).

A nagyszabású ünnepségsorozat fő 
eseménye kétségtelenül a Taksim téren zajló 
megnyitó volt. Bár a beszámolók között többen 
adtak hangot csalódottságuknak, amiért ott 
a tűzijáték és Tarkan koncertje 30-50 perces 
késéssel kezdődtek, a tájékoztatás hiányos volt, 
az eső viszont esett.

Az év hátralevő részére 520 eseményt 
választott ki az EKF-et lebonyolító hivatal, ezek 
kétharmada kapcsolatos a város történelmi 
örökségével, a maradék egyharmad jelent kul
turális produkciókat. A kiemelt programok 
a „Bizánctól Isztambulig” című nagyszabású 
helytörténeti kiállítás, az európai egyetemi szín
házak fesztiválja, valamint a U2 rockkoncertje 
szeptemberben.

Az Orhan Pamuk író új regényének címében 
is szereplő „Ártatlanság múzeuma” megnyitása 
kikerült a támogatott Isztambul 2010 programok 
közül, miután a sajtóban keményen támadták 
a 2,5 millió dolláros költségvetés projektért a 
Nobel-díjas írót, azzal vádolva meg őt, hogy 
„kifosztja” a közpénzből gazdálkodó EKF- 
központot. ■

* (Az Echo szeretett volna Isztambulból is tudósí
tani, de nem adatott meg.)

FOTÓK AZ ISZTAMBULI HONLAPRÓL
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Csontváry Pécsett? Hallatlan!

A Csontváry életmű körül született feljegyzések
től soha nem voltak idegenek az összeesküvés
elméletek. Ezek száma most gyarapodott. 
Kieselbach Tamás műgyűjtő, aukciós ház- 
és galériatulajdonos, könyvkiadó, budapesti 
művészettörténész írt egy előszót a támogatásá
val a Népszabadság Kiadónál 2009 végén meg
jelent Csontváry monográfiába, Molnos Péter 
könyvébe. A budapesti Népszabadság Kiadóban 
valószínűleg még mindig nem érzékelik azt, ami 
vidéken, így Pécsett csaknem bicskanyitogató. 
Magyarországon egy szakmonográfia előszavá
ban ma szégyen nélkül le lehet írni az 1973-ban 
létrejött, nagyon is megharcolt művészettörténeti 
gyűjteményről, a világszerte ismert Csontváry 
Múzeumról, amit Kieselbach Tamás: „Olyan 
helyet kell teremteni, ahol Csontváry képeiért 
ne kelljen órákat autózni, nem kell az elmúlt 
hangulatát idéző, vörösmárvány lépcsőt meg
mászni, olyan jelet kell létrehozni, amit nem 
lehet kikerülni, amibe bele kell futnia minden 
Magyarországra érkező külföldi utazónak.”
Új, budapesti Csontváry Múzeumot szeretne. 
Sorolja az érveket, hogy milyen „nagy szükség 
van erre az új, különálló, létrejöttében, 
helyében és formájában is szimbolikus utalá
sokat hordozó múzeumra. Üzenet lehetne, hogy 
képesek vagyunk a XX. század mindent szét
tördelő magyar történelme után összeterelni 
múltunk darabjait, ahogy egy pusztulásra ítélt, 
de csodás módon megmenekült életművet is a 
teljesség érzetét sugallva, méltó módon tudunk 
a világ elé tárni. „E program megvalósítására 
Kieselbach természetesen alkalmatlannak tekinti 
a nem budapesti Magyarországot, így Pécset is. 
Mert Pesttől két-három óra távolságra van. 
Organikus eredetű lehetetlenség az egy 
budapesti magasértelmiségi részérői, hogy 
eszébe vegye: Pest meg Pécstől van ugyaneny- 
nyire. Nem kevesebbről beszél mint arról, hogy 
az új Csontváry Múzeum fontos darabja lehetne 
az újra megtalált, újra felépített kulturális iden
titásunknak. De csak akkor, ha az Budapesten 
helyezkedik el. Mert amiért órákat kell autózni, 
amit lépcsőházon át kell megközelíteni, az nem 
lehet alapja az idézett önazonosságnak. Mérges 
és tendenciózus ostobaságok. Mert lehet, hogy 
csúsztak hibák a Csontváry Múzeum rendszer- 
váltást követő történetébe, de ez az előszóba 
bugyolált ciánkapszula aligha méltó egy nagy
hírű művészeti emberhez, aki kivételes

Egy előszóról*
helyzetét és érdekeit kulturális és politikai 
tények és szakmai érdemek, keményen meghar
colt eredmények ellenében kívánja 
érvényesíteni. Szellemi, főleg morális gondat
lanság, aminek mibenlétével kapcsolatban talán 
nem viszi veszélyesen félre gondolatmenetünket 
egy röpke kitekintés.

A történetet Romváry Ferenc pécsi művészet- 
történész tudja legjobban, aki elindítója, fősze
replője volt az egyik legérdekesebb és 
legértékesebb magyar magángyűjtemény Pécsre 
kerülésének. Gerlóczy Gedeon Csontváry 
gyűjteményéről van szó. Amikor Gerlóczy 
„érezvén, hogy közeledik halála órája”, szinte 
népmeséi fordulattal fordult a Romváry Ferenc 
személyében érdeklődést tanúsító Pécs felé. 
1972-ben ugyanis Csontváry nem volt olyan 
kapós, mint ma.

Akkortájt nem voltak még fantasztikus, 
nehezen leleplezhető hamisítványok sem, mint 
manapság. Gerlóczy Gedeon, a kiváló építész 
és gyűjtő, a rendkívüli érzékenységű tanár 
időzavarba került. Biztonságban szerette volna 
tudni a birtokában lévő hatalmas anyagot, 
melyet akkor nem akart senki befogadni. Főleg 
Budapesten nem. Volt abban Gerlóczy részéről 
némi beletörődés, hogy a Csontváry életművet 
Pécsett hagyta, de nem volt más lehetősége. 
Pesti polgárként nem sok köze lehetett 
Pécshez. A szerződés feltételekkel ugyan, de 
végső kedvezményezettnek Budapestet tüntette 
fel, ha az... De Budapest akkor nem.
Pécs városa, a megye és a múzeum küzdött 
Csontváryért, az akkori viszonyok között igen 
komoly áldozatokat is hozott megszerzésének 
érdekében. 1973 óta, 37 éve a mai helyén van 
a gyűjtemény, az első, egytermes kiállítás vál
tozathoz képest jócskán kiegészülve tereiben 
és az időközben megszerzett, megvásárolt 
Csontváry művekkel. És igaz, hogy az épület, 
amely egyházmegyei Alapítványi Székház és 
bank volt, ma újra egyházi kézbe került, és igaz,

hogy a kőalapra tett gyönyörű bronz antikva 
betűket leverették, igaz hogy évekig a Dante 
kávéházzal volt koegzisztenciában, de azért 
áll a vártán: Csontváry képei pedig ugyanazok. 
A képek restaurálva, felügyelet alatt, a rajzok 
konzerválva, a nagy rekonstrukció után mind 
láthatóak. És értük most is érdemes Pécsre 
jönni. San Franciscóból idejönni, Eszékről 
feljönni, Budapestről lejönni. Tudja ezt Plácido 
Domingo, elismeri a miniszterelnök Bajnai 
Gordon és hirdeti Páva Zsolt polgármester, aki 
a Melina Mercouri-díj elnyerése után azonnal 
nyilatkozott: ha lehetséges, az összeg a 
Csontváry Múzeum megújulását fogja szolgálni.

Molnos Péter könyvéről annyit mondhatunk, 
több mint problematikus alkotás. A szakkritika 
talán majd előveszi, illő és értő módon talán 
vitatkozni is fog némely állításával. A források 
bőbeszédű, ugyanakkor kritika nélkül átvett 
rossz olvasataival. A rettenetes képszerkesztés
sel és a képek alpári minőségével.
Némelyeknek tűnődni kell majd azon, hogy 
szabad-e kockáztatniuk Kieselbach Tamás támo
gatói, műtárgyak sorát biztosító jóindulatát, 
ők hallgatni fognak. De itt most az előszó, 
Kieselbach Tamás és a mögötte állók tézisei
nek, vágyainak, kertelés nélkül kimondott 
hadüzenetének regisztrációját kellett 
elvégeznünk. Szeretnénk a szavak mögé látni. 
Tudjuk, rövidesen rendszerváltás következik 
be a főváros és a Nemzeti Galéria vezetésében. 
A közel negyven éve hatékony szakmai és 
politikai megegyezések emléke a Csontváry 
Múzeumról nincs már bent az új memóriákban. 
Az új cselekvőkészséget, az új budapesti 
központú magyar identitás agyrémét ezért nem 
is feszélyezik erkölcsi természetű, vagy 
demokratikus rutinok. Kieselbach Tamás által 
kimondatik az, amit Gerlóczy Gedeon 1972-ben 
még valóban abszurditásnak tekinthetett: 
„Önálló Csontváry Múzeum kell Budapesten, a 
Várban.” Van némi nagyvonalúság is a verdikt 
után a szerző részéről. „Pécs városát méltókép
pen kárpótolni!” Akkor hát, Pécs! Szabad 
felébredni EKF-es bódulatodból és tűnődni 
a komoly dolgokról is. Vagy már a kárpótláson 
is túl lennénk? ■

* Molnos Péter, Csontváry. Legendák fogságában. 
Népszabadság Zrt. kiadása, 2009. Kieselbach Tamás 
előszavával. 6-7. old.
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

Orosz Klára installációja
a párizsi Nikki Diana Marquardt 
Galériában

Orosz Klára a kortárs szobrászat egyik legere
detibb egyénisége, bár az ő esetében szó sincs 
a klasszikus értelembe vett szobrászati 
tevékenységről. Munkái éppúgy képzőművészeti 
alkotások, mint amennyire a dizájn és 
formatervezés határterületén mozognak.

Moholy-Nagy ösztöndíjasként 2008-ban terve
zett már interaktív készségfejlesztő játszóteret 
polietilénből, jelenleg pedig finom beton modul
bútorokat a 444M Alkotócsoport tagjaként 
a Tettye rekonstrukciójára. Miként ars poéticá- 
jában megfogalmazta, érdeklődése fokozatosan 
a funkcionalitás felé fordult, egyre inkább 
fontossá vált számára, hogy ne csak szemlélni, 
de használni is tudják műveit a látogatók és így 
még inkább, fizikailag is közel kerüljenek a 
művekhez, sőt mintegy a részüket képezzék.

Alkotásaiban bátran használja a legkülön
félébb anyagokat olykor meglehetősen meglepő 
társításban: az Urban Gardens fa és műfű, 
a Falka modul szivacs és műszőr, a Relax című 
alkotása fa és műanyag felhasználásával 
készült. De mindközül valószínűleg nemcsak 
anyagában a legmeglepőbb műve a Mensa, 
amely gránit és öt kiló légylárva felhasználásá
val készült...

Orosz Klára szobrászként végzett a Pécsi 
Egyetem Művészeti Karán Bencsik István 
tanítványaként, majd a londoni Goldsmiths 
University ösztöníjasa volt. Rendszeresen kiállít 
hazai és külföldi szobrász-szimpóziumokon. 
2008-ban Bangalore-ban és Új Delhiben vett 
részt csoportos kiállításon, 2009 márciusában 
a brüsszeli Európa Ház csoportos kiállításán 
képviselte Pécs 2010 Kulturális Fővárost. Itthon 
legutóbb 2009-ben az Ernst Múzeumban és 
a MOM Parkban állított ki, jelenleg pedig a 
dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben

FEKETE VALI

„Urban Gardens”
szerepel. Az elmúlt év novemberében meghívást 
kapott Karlsruhéba, egy nemzetközi szobrász
szimpóziumra, ahol a korábbi nagyméretű, 
átjárható munkák folytatásaként (Relax, Konté
ner, Urban Gardens) a hegesztett vasból és 
műanyagcsövekből álló Space Craft, 2009 
(220x220x220 cm) című munkáján dolgozott.

Orosz Klára műveinek fontos eleme a 
térképzés illetve a tér átalakítása. Művei körül
határolt belső terek létrehozásával szándékoltan 
át, illetve bejárhatóak.

A plasztikák megnövekedett méretei 
lehetőséget biztosítanak a nézőnek arra, hogy 
fizikailag is belekerüljenek a tárgyakba és azok 
tereibe. Műveiben egyre inkább meghatározó 
szerepet kap a kiállítást látogató közönség 
bevonása, amellyel a közönség az installáció 
lényegi részévé válik. A Space Craft, a Relax, 
a Konténer és az Urban Gardens című munkái 
megváltoztatják a kiállítótér hagyományos 
funkcióját és a galéria terét interaktív közeggé 
alakítják át. Általuk a befogadó nem a 
megszokott módon szemléli a kiállítást, hanem 
a funkcionalitásukon keresztül birtokba veszi 
a kiállítóteret is.

Az installációkban a szobrászati elemeket 
többféle műfaj (fotó, videó) együttes alkal
mazásával, kombinációjával használja, amely 
segíti a komplex jelentéstartalmak gazdagabb 
és adekvátabb kifejezését, sőt olykor az illatok 
is szerepet kaptak munkáiban, mint például 
az Allium Ursinum című installációban, amely a 
medvehagymát nemcsak videó és térinstalláció 
formájában, de sajátos illatában is megjelení
tette.

Urban Gardens című installációját 
Londonban négyszer állították ki, majd az angol 
főváros után a franciák is megismerhették. 
Januárban, a galériáiról is híres párizsi Piacé 
des Vosges-on állította ki, Nikki Diana

Marquardt galériájában. A kiállítást Ecsedi- 
Derdák András, a Párizsi Magyar Intézet igaz
gatója nyitotta meg.

Orosz Klára művei az ellentmondást keresik 
a természet és a mesterséges környezet, a 
városi élet és a fauna között. Műveivel egyfajta 
kommunikációt provokál, hiszen bármi, amit 
létrehoz, lehet akár egy használati tárgy, de egy 
tér is, amelynek a közönség részét képezik.

Urban Gardens című installációja nyolc 
műfűvel borított szófából, egy a londoni 
kiskertek fotóit bemutató light boxból és 
video-projekcióból áll, amelyek nem a természet 
művi megjelenítései akarnak lenni, hanem 
művek, a maguk természetes módján. A szófák
ra rá lehet ülni, végig lehet feküdni, miközben 
az ember a metrótól zajos videó-projekción 
körbefutó zöld levelek pörgését figyeli, mígnem 
elmélázva önnön természetének mikéntjén az 
önmaga körül forgó dervis antitézisét képezi. 
Rájön, hogy nincs extázis és feloldódás, csak 
a végérvényes elidegenedés, ahogy a műbuc
kákon üldögél a műfüvön, és a képernyőn 
a metró zajára és ritmusára komponált a har- 
sogóan zöld levelek forgását figyeli. Már nem is 
a zöld levelekbe, a metró-zúgásba kábul bele.
S lett légyen csak néhány perc, amit a műkert 
műfüvén lamentálva tölt el, ráébred a temésze- 
ten is uralkodó ultramodern technikai csapdára: 
addig igázza le az ember a természetet, 
mígnem a természet igázza le őt. Az Urban 
Gardens, a maga ironikus eszközeivel, erre a 
„kizökkent világra” hívja fel a figyelmet, miként 
hangulata is leginkább a Koyaanisqatsi-ra emlé
keztető. A Koyaanisqatsi 1983-ban készült, mára 
elfeledett, bár mindennél aktuálisabb művész
film, hagyományos értelemben vett történet és 
szereplők nélkül. A film kb. tizedik percében 
azonban rájövünk, hogy van történet, a mi kis 
civilizációnk, főszerepben az emberrel... ■

Orosz Klára: Urban Gardens
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Pécsi vándorünnep 
(Meeting Point II.)
Pécsi Galéria
2010. január 15 -  február 14.

Ez már döfi
A tervek szerint kétévenként rendezendő 
Meeting Point tárlat Aradon indult 2009. 
november 13-án, második állomása volt a pécsi 
kiállítás, mely a Pécsi Galéria és Vizuális 
Művészeti Műhely, valamint a román partner- 
szervezetek együttműködésében jött létre,
Eszék és Pilzen is részt vállalt benne, majd a 
kezdeményezéshez az osztrák Pöchlarn is csat
lakozott. A programnyilatkozat különösebben ki 
nem fejtett veszélyérzetet sugall: „megmenteni 
kívánja a festészet, szobrászat és grafika hagyo
mányos nyelvezetét, módját.” Elgondolása 
a művészettörténet egyik legnagyobb mai 
kérdésének ment elébe, a klasszikus modernség 
fenntarthatóságának esélyeit, a múlt és a jövő 
kapcsolatának viszonyát latolgatja. De nem 
érzékelteti a kiállítás, hogy honnan, mely telje
sítményektől lehetne számítani a megmentendő, 
illetve kevésbé segítségre szorult módozatokat. 
Nem túl sokat tud meg az ember arról, hogy 
mit, miért érdemes megmenteni és mit miért 
nem. Lehet az is, hogy ügyetlen volt a program- 
nyilatkozat megfogalmazása, de kétségtelen: 
alkalmat adott arra, hogy a résztvevő városok 
vezetése, a művészek és a kritikusok 
találkozhassanak.

A káprázat, amit a tengernyinek tetsző 
műalkotás felidéz, a művészet tűzményeiként 
raktározódik el, de konkrét villanásaira képte
lenség emlékezni. A művészet diplomáciája per
sze kielégül, mert nagy a mustra, ha nincsenek 
is európai szabványú rekvizitumai, mint a 
veretes szakmai tanulmányok, többnyelvű és 
méretes katalógus. Európai nemzetek képviselői 
a kiállítók, kevesebb görög, több román.
Néhány európai nemzet hiányzik, ők más 
találkozási helyekre figyeltek, máshol randevúz
nak egymással.

Ez már döfi -  mondhatnánk, hiszen kultúr
politikai jószándék (minél több európai nemzet 
mutatkozzon be), szakmai igényesség (minél 
jellemzőbb kortársművészeti tendencia meglétét 
sejtesse), szervezőkészség (a hatalmas mennyi
ségű anyag kezelése, szállítása, biztosítása, 
adatolása stb.) és szállításhoz, kiállításhoz 
szükséges anyagiak együtt álltak a kivitelezés 
során. De egy érzékelés-lélektani adottságunk 
teszi lehetetlenné, hogy a kínálattal kapcsolat
ban helyes értékelést adjunk. Mert az ínyes- 
mester számára talán mond valamit, talán az 
előre-, vagy visszalépés természetéről üzen egy- 
egy mű, ha alkotójának valaha, valahol már 
látta a munkáját, ha nevét és művének 
jellemzőit a szóban forgó műértő meg tudta 
már valahol, valamikor jegyezni. A gyanútlan 
műbarát azonban mindenkitől egy-egy munkát 
lát csupán, sokan vannak a kiállítók, sok 
munkát tehát. Százötvenet.

A rendszeralkotó fantázia ilyenkor keresi az 
elrendezésben, a falakon egymás mellett lévő 
képekben az összetartozó elemeket, hogy az 
élmények káprázatán túl legalább a tematikus, 
vagy frazeológiai rokonság vélelmét magával

vihesse. Hogy nyelvhez, nemzeti léthez kapcso
lódó vizuális konvenciók meglétét valószínű
sítse. Keveseknek sikerülhet ez a művelet, 
pedig a rendezők hősiesen igyekeztek a lehet
séges kapcsolatokat felfedni. (Feketét 
feketéhez, expresszív rajzolatot a hozzá hason
lóhoz, spirálist a spirálishoz...) Mert minden mű 
egyszerre hasonló és egyszerre különböző, ezért 
minden mű mindegyik műből felidézhetővé tesz 
apró részleteket. Mintha egy különleges Mikulás 
bácsi műteremként felnyíló hatalmas zsákjából 
öntötte volna elibénk az egységesen csomagolt 
csemegéket, beteríti a kiállítás-látogatót a be- 
azonosíthatatlan szépségek sokadalma. 
Csüggedéshez is vezethetne az egészében fel
dolgozhatatlan kínálat, ha az agy és a szem 
nem lenne képes ösztönös védekezésként 
beérni egy-egy, valamely izgalmasabbnak tetsző 
részmegoldás miatt előugró alkotással.

Vannak ugyanis nagyon szép munkák, és ha 
az alkotókról ezek túlontúl sokat nem is mon
danak, azért önmagukért teljes felelősséget vál
lalnak. Talán méltatlan a módszer, de nem

merünk szólni jó néhány alkotásról, mert 
keveset tudhatunk meg róla és festőjéről vagy 
szobrászáról. Ez a probléma is velejárója a 
kortárs művészetnek. Egy mű ritkán képviseli 
már a nagy egész mondanivalóját. Olyan 
előzetes, konceptuális tények, terek, 
események, analógiák szükségesek olykor egy- 
egy mű beméréséhez, hogy ezekkel nem ren
delkezvén szinte riasztó is lehet az „üres hal
mazok” rémképe. így óhatatlanul megnő azok
nak a művészeknek az ázsiója, akiktől több 
mindent lehet látni, ismerni, tehát a pécsi 
művészeké. Tekintélyes névsor: Benedek Barna, 
Bükösdi Kálmán, Deák Zsuzsanna, Egle Anita, 
Erdős János, Ernszt András, Farkas Adrienn, 
Fejős Miklós, ifj. Ficzek Ferenc, Fodor Pál, 
Jarmeczky István, Kiss Endre, Knyihár Amarilla, 
Könyvásó László, Losonczy István, Nyilas Márta, 
Odrobina Tamás, Pinczehelyi András,
Pinczehelyi Sándor, Somody Péter, Szentgróti 
Dávid, Szilágyi Szilárd, Valkó László, Dechandt 
Antal, Colin Foster, Kertészti Ágnes, Mányi 
Esztella, Miklya Gábor, Mosonyi Tamás, Németh 
Pál, Pokorny Attila, Vanyúr István. Őket tudjuk 
viszonyítani megismerhető korábbi munkáikhoz, 
íveket látunk, mutatvány darabokat, amelyeken 
persze akár meg is lepődhetünk. Merthogy min
denkitől láttunk már erősebb, nagyobb, 
reprezentatív munkákat. Máshol. Hogy miért 
lehetett ez így, arról leginkább csak sejtéseink 
vannak.

Az élmény egészében emlékeztet egy ked
vesen veszélytelen, kerti buxuslabirintus 
bejárására, ahol -  bár nem tudjuk meg, merre 
a ki-, és bejárat, de -  tudjuk bizonyossággal, 
hogy ha bejutottunk, akkor előbb-utóbb ki is 
fogunk innen kerülni, és kívül már valami 
egészen más fogad majd bennünket. Biztosan 
veszélyesebb, elevenebb közeg. Hogy a 
művészet miért nem tud itt ilyen lenni, ez az 
igazi, messzire vezető kérdés. És ezt a kérdést 
joggal nem csak itt tehetjük fel. ■
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A négy férfi című kiállítás és megnyitója
Pécs, Nádor Galéria 
2010. január 19.

SZABÓ NÓRA

Vegyes négyes
A négy férfi című kiállítás kurátora ár. Aknai Ta
más volt, aki megnyitóbeszédében elmondta, a 
válogatás apropója, hogy a Pécs 2010 EKF prog
ram keretein belül a széles közönség számára el
érhetővé váljon négy, nagyjából egykorú, polgári 
foglalkozással is bíró, kortárs alkotó munkássága, 
aki kevéssé van jelen a köztudatban. A négy mű
vész: Bükösdi Kálmán, Dechandt Antal, jarmeczky 
István és Szilágyi Szilárd. A kiállítás megnyitóján 
az érdeklődők az Árnyékszínház Pécsi Vér című 
előadását is megtekinthették.

Összetevők
A négy férfi című kiállítás három elemből állt 
össze: a meghívó, az Árnyékszínház performan- 
sza, és a kiállított alkotások. Ideális esetben 
ezek a tényezők nem esetlegesen kerülnek 
egymás mellé. A négy férfi című kiállítás 
esetében az összetevők közti heterogenitás 
mértéke igen magas, ez sokat levont a kiállítás
megnyitó, mint esemény értékéből.

A meghívó
Általában a kiállítások meghívóján egy kép, 
vagy képrészlet látható, ami kifejezi a tárlat 
esszenciáját. A négy férfi meghívója esetében 
ez nem így történt. A négy alkotóról van szó, 
nehéz lett volna egy elemet kiválasztani, amely 
mindegyikük munkásságát reprezentálja. A kiál
lítás meghívóját Czakó Zsolt tervezte, így egy 
igen finom meghívó jött létre. A képen négy, 
elsőre alig különböző köralak látható, négy 
fehér alapon fekete absztrahált ujjlenyomat.
A kiállítás témája és a négy köralak közti kap
csolat világos, de a meghívó kifinomultsága, 
tisztasága nem köthető a kiállított alkotásokhoz.

szon”-ra. Az előadás végén leoltják a világítást, 
a poén elmarad: az ujjakra kent foszforeszkáló 
krém a kevés fény miatt nem világit, hiába 
emelik a magasba a kezüket a bekent ujjúak.
Ez a gikszer megbocsátható, de az nem, hogy 
az előadás beillesztésének célja nem mutat túl 
a megnyitó színesítésén.

Az egyik terem
A Nádor Galéria kisebb termében Dechandt 
Antal, mecseknádasdi szobrászművész és 
Bükösdi Kálmán, pécsi festőművész munkái 
láthatók. Dechandt fából készült fura lényei, 
a Karók a terem közepén meredeznek csoport
ként. Körülöttük a puha Tekercsek, az Apró 
természetességek, a Magok, és kedvenceim a 
Megfésült tájak. Ezeket elsőre designer-tálcák- 
nak is nézheti a látogató, zöldalmákat képzel
het rájuk, vagy néhány mandarint, de közelebbi 
szemrevételezésre feltűnő a légiességük, mintha 
mártogatott papírt formázott volna tájszerűre, 
domboldal-formára egy finom kéz. Bükösdi 
kvázi-posztimpresszionista képrészletszerű 
„belső tájain” megragadó, hogy az arányok 
miatt, és a konkrétság ellenére nem eldönt
hető, hogy egy-egy festmény madártávlatból 
ábrázol-e, vagy ráközelít egy-egy tájszeletre. 
Nem meglepő, hogy e két alkotó munkái kerül
tek egy terembe. Dechandt Antal szobraira és 
Bükösdi Kálmán festményeire egyaránt nagy
fokú organikusság jellemző. A két művész 
munkái -  Dechandt puha szőlőkarókból, gyöke
rekből készült szobrai és Bükösdi légies, 
pasztellszínű tájrészletei -  harmonikus viszony
ba kerültek egymással. Kapcsolatuk a ter
mészettel nyilvánvaló és elementáris.

A performansz
Az Árnyékszínház Pécsi vér című előadásának 
beillesztése is kevés kötődési pontot mutatott 
a kiállított alkotások. A Pécsi vér két szereplője: 
egy feslett nőszemély, félrecsúszott parókában, 
és egy megszeppent kislány. Miközben a közön
ség a képeket nézi, ők a megnyitóra összegyűlt 
tömegben mászkálnak, fura kenőcsöt kennek a 
látogatók ujjára. Az előadás részeként, szimul
tán egy meglehetősen nyers filmet is vetítenek, 
egy szétnyitott papírdobozokból eszkábált „vá-

A köztes, és a másik terem
A Nádor Galéria két termét folyosó köti össze. 
Ez a köztes tér sem maradt parlagon, úgy tűnik 
a megfelelő képeket sikerült megtalálni az 
átmeneti hely kitöltésére. A Nádor Galéria 
bejáratával szembe, és a folyosóra Jarmeczky 
István festőművész képei kerültek. Jarmeczky 
legtöbb alkotása bejáratra, kijáratra, átjárásra 
emlékeztet: általában színes ablaküvegszerűen 
egymás mellé helyezett erős, tiszta színeket 
látunk, sötét alapon. A kiállítás berendezőjének

Szilágyi Szilárd munkái 
>

Dechandt Antal szobrai 
és Bükösdi Kálmán 

képei

larmeczky István 
festménye 

»
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is nyilván feltűnt Jarmeczky festményeinek 
ablakszerűsége, mert sok kép a Galéria ablakai
hoz egészen közel került, szemlézés tekinteté
ben nem is túl előnyös helyre. Hiszen a Nádor 
nagyobb termébe derült idő esetén beárad a 
napfény, amely különféle minták formájában 
vetül a képekre. Ez Jarmeczky munkái esetében 
az alkotások gyengeségeire mutatott rá: néhány 
képet például a festmény méreténél egy ujjnyi
val nagyobb, óaranyszínű rámába foglaltak, az 
absztrakt képek és a keretek közti konkrét 
hézagba bevilágított a fény, és így ez az elhibá
zott gesztus még nagyobb jelentőségre tesz 
szert. A kisebb terem természetközeli színei és 
témái ellentétet képeznek a nagyterem munkái
nak tartalmával és stílusaival is. Egyik helyiség
ből a másikba, egyik végletből a másikba, 
Bükösditől, Szilágyi Szilárdig szép ív vezet át. 
Míg a kisebb terem alkotóinak munkái illatoz
nak a fáktól, a patakoktól, a friss levegőtől, a 
nyugalmas ősegységtől, addig Szilágyi képeiről 
üvölt a káosz, a szétesés, és a türelmetlenség. 
Az Angi a Tecsóban amellett, hogy Dubufett-re, 
és az art brut egyéb képviselőinek munkáira 
hajaz, olyan, mint egy agresszív kisgyerek óriási 
zsírkrétarajza.

Az összefüggés és hiánya
A tárlat kifogástalan összeállítása -  a rálátás, 
a nyitottság, a heterogén stílusú és minőségű 
képek közti lehetséges kapcsolódási pontok 
könnyed megteremtése -  szöges ellentétben áll 
a kiállítás más tényezőivel, a korábban említett 
meghívóval, amely a négy férfi munkáihoz 
képest túl finom, és a performansszal, amely 
nem köthető a tematikához. Nyilván a tárlat 
a lényeg, de a többi összetevőtől sem 
tekinthetünk el, és jobb lenne, ha egy több 
etemből összerakott eseményen nem ennyi 
esetlegesség, hanem nagyobb mértékű 
homogenitás képviseltetné magát. ■
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Terek kapcsolatban
Gondolatok a pécsi közterek revitalizációjáról

Pécs hosszú hónapok óta ostromlott városra 
hasonlít. A nagy építkezések hatása alól senki 
sem tudja magát kivonni. Van, aki szívesen ve
ti alá magát a változásoknak, és megelőlegez
ve magában a megújult város ígéretének való
ságát, kíváncsian kisétál minden reggel a sa
rokra, hogy lefotózza, meddig jutottak este a 
díszköveket nagy halomba rendező munkások. 
Mások óvatosan szemlélik az egymásra rakódó 
új rétegeket, kritikus szemmel vetik össze azo
kat a tervekkel, hibákat találnak, és felhívják a 
figyelmet e hibákra, állandó telefonos kapcso
latot fenntartva a városházával. Megint mások 
szó nélkül belevetik magukat az átmeneti élet
be, megtanulják annak ideiglenes szabályait, 
elfogadják az útvonal-módosulásokat, és csak 
nagyritkán, csodálkoznak rá a megszokott átjá
rókat egyik napról a másikra lezáró, új geológi
ai képződményekre.

Akárhogy is, az építkezés fázisa a normális 
rend felfüggesztésének időszaka, olyan köztes 
állapot, amely a városiak emlékezetében elvá
lasztja majd az öreg várost a megújulttól. Két
ségtelen, hogy Pécs metamorfózisának értéke
lését majd csak hónapok, évek múltán végez
hetjük el. Azt a kérdést azonban már korábban 
fel kell tennünk, hogy mit várhatunk az elkészü
lő közterektől? Hogyan tudják az új közterek, 
felújított utcák és terek megváltoztatni a város 
hétköznapjait? Hogyan tudnak a közterek aktív 
szerepet vállalni a városlakók társadalmi, kul
turális és információs integrációjában?A követ
kező oldalakon ezeket a kérdéseket kísérlem 
meg kontextusba helyezni.

A széttöredezett folytonosság

A köztér hagyományosan a találkozás, az áruk 
és az eszmék cseréjének valamint a közlekedés 
helye. A középkorban a terek az informális 
együttlét által meghatározott közösségi 
területek voltak. Majd az újkori Európa váro
saiban fokozatosan előtérbe kerülnek a hata
lomgyakorlás szempontjaiból épített átlátható, 
perspektívába szerkesztett közterek, amelyek
ben fokozott jelentőséget nyert a vizualitás 
dimenziója. Ennek megfelelően az újkori városi 
közterek a szemnek kínált városi táj kitüntetett 
pontjaivá váltak, ahol az építészet feladata az 
euklidészi értelemben felfogott neutrális tér 
megformálása volt. A modern várostervezés, 
beteljesítve a városi terek külső, gyakran az 
ég nézőpontjából történő komponálását, gyakor
latilag a hatékony közlekedésre redukálta a 
közterek funkcióját.' A 20. század során az 
amerikai és európai városok addig összefüggő 
térrendszereit elszigetelt részekre szabdalta az 
óriási méreteket elérő közlekedési infrastruk
túrák kiépülése és ezáltal eltűnt a közterek 
folytonosságából előálló városi térélmény, és 
így a terek a történeti városokban megszokott 
városiasság szigeteivé változtak át.

A tér nem díszlet

Ennek a tendenciának az ellensúlyozására az 
1970-es évektől kezdve számos észak-amerikai 
és európai város kezdett el nagyszabású revita- 
lizációs terveket kidolgozni, hogy visszanyerje 
lakói -  gyalogosai -  számára a köztereket.

a köztér funkciójának csak egy dimenzióját, 
a vonzó fizikai megjelenést jelentik. Miközben 
az elmúlt 20-30 évet jellemző posztmodern 
urbanisztikai gondolkodás számos ponton 
szembeszállt a modernista doktrínával, az úgy
nevezett kontextualizmus és az örökségvédelem 
érvrendszereit követő várostervezői gyakorlatok 
továbbra is elsősorban a fizikai formaként, 
plasztikus felületekként és egyfajta vizuális 
látványként kezelték a közterek átalakítását.
Ez a felfogás ma is sok helyen domináns, 
legalábbis ami az egyazon város különböző 
köztereinek önálló, egymástól független 
megújítását illeti, függetlenül az őket körbevevő 
épületektől, funkcióktól és a térhasználati 
gyakorlatokból.

A köztér nem csak tér

A városi köztereket azonban nem csak fizikai, 
látható, térbeli dimenziójuk határozza meg, 
hanem a társadalmi gyakorlatok és a városi 
közösségek által hozzájuk csatolt jelentések is. 
A köztérmegújítás ennek megfelelően nem 
egyszerű kozmetikai beavatkozást jelent: túl a 
terek megújított arculatán, burkolatán, bútorain, 
az új közterek építésének fontos célja, hogy új 
társadalmi tevékenységek helyszínévé 
válhassanak.

Ugyanakkor a közterek komponálásában 
kiemelten fontos feladat, hogy ezek ne a 
városiasság elszigetelt zárványaiként jelenjenek 
meg a városban, hanem összeérjenek, hálózatot 
alkossanak, és formájukkal utaljanak erre az 
összekapcsoltságra. A városi közterek 
folytonosságának megteremtésével például 
a belvároshoz kapcsolódó külső városrészek is 
láthatóvá és elérhetővé válhatnak. Ezáltal 
lehetőség nyílik a városlakók mentális térképein 
szereplő határok és törésvonalak lágyítására 
vagy akár egyes városrészek elszigeteltségének 
feloldására is. A világ számtalan városában 
kísérleteznek ma a város egészén átvezető 
„zöldfolyosókkal,” amelyek nem csak 
elérhetővé teszik a zöld természetet minden 
városlakó számára, de az egyes közterek, 
parkok összekapcsolódó rendszere által 
a különböző városnegyedek séta- illetve 
kerékpáros-távolságra kerülhetnek egymáshoz 
képest. Pécsi példával élve az ún. Európa 
Kulturális Fővárosa Városrész címet viselő 
közterület megújítási program legfontosabb 
célkitűzése az lett volna, hogy a belvárost egy 
összefüggő köztérrendszer segítségével 
összeköttetésbe hozza az új városrészekkel. 
Ennek megfelelően a tájékozódás szempont
jaiból is egyszerűen követhető útvonal létre
hozása volt a tervezési feladat.

Nem csak a köztér nyilvános tér

A városi közterek 20. századi eljelentékte- 
lenedése nem csak az autó megjelenésének 
és a közlekedési infrastruktúrák kiépítésének 
eredménye. A nyilvános, szabad ég alatt elhe

Sokak számára a megújított köztér elsősorban 
megszépült utcákat és tereket jelent. A friss 
burkolat, a kicserélt bútorok és az újonnan 
installált szobrok és szökőkutak azonban

16 echo 2010/1

Po LYÁK LEVENTE



É P Í T É S Z E T R Ő L

lyezkedő fizikai értelemben vett közterek mel
lett számos más, különböző típusú köztér jelent 
meg, versengve a városi terekkel az emberek 
jelenlétéért, idejéért és pénzéért. Ilyenek 
a bevásárlóközpontok aulái, a pályaudvarok 
várótermei, az átjárók félprivát terei, vagy az 
internet virtuális közterei. Ezek a térformák 
azonban nem csak a városi terek versenytár
saiként képzelhetőek el, hanem azok meghosz- 
szabbításaiként is. Ha a városi köztér nem zárul 
be a maga fizikai határai közé, hanem utakat 
nyit az áruházak, várótermek, átjárók és inter
netes közösségek felé, a közöttük lévő 
összekötő kapoccsá válhat. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy a városi közterek koncepciójá
nak kialakítása összhangban történjen nem 
csak a körbevevő épített környezettel és annak 
hozzáférhető nyilvános tereivel, de az épülő 
épületekkel, sőt akár azok menedzsmentjével 
is. Nincs kiábrándítóbb, mint új épületek soha 
ki nem nyitott kapui, amelyek vakfoltokat hoz
nak létre a városi térben. Az utcára kitelepülő 
kávézók és éttermek mintájára a könyvtár, a 
mozi, a színház, sőt a városháza is kiköltözhet 
épülete elé, ha adódik erre alkalmas térrészlet, 
vagy esetleg homlokzatán kommunikálhatja 
a benne zajló információcserét, reakcióra 
késztetve ezzel környezetét.

A városi tér, mint kommunikációs infrastruktúra

Az új technológiák megjelenését sokan a 
helyeket fenyegető veszélyként értelmezték az 
1990-es évek elején. A növekvő lefedettségű 
telefonos hálózatok és az internet, a globális 
falu megvalósulásaként a valós fizikai tereket 
eljelentéktelenítő eszközrendszerekként kerültek 
be a kulturális diskurzusokba.2 A fizikai helyek 
jelentősége azonban mégsem tűnt el, sőt egyre 
inkább a lakó- és a munkahely-választás egyik 
legfontosabb tényezője a városi közeg által biz
tosított életminőség lesz, melyet a lakáshoz és 
a munkahelyhez kapcsolódó városi közterek és 
szolgáltatások minősége tud biztosítani. Azóta 
a különböző helymeghatározó rendszerekkel 
összekötött médiumok és az internet 
használatának számos módozata a földrajzi 
helyek logikájának megfelelően szerveződik 
meg. Ez természetesen nem hagyta változások 
nélkül a városi köztereket: nekik is bele kell 
kapcsolódniuk a különböző típusú fizikai és 
virtuális közterek hálózatába, és hozzáféréseket 
kell biztosítaniuk a különböző típusú informá
ciókhoz és kommunikációs csatornákhoz, 
például városi szabadtéri wifi hálózatok, vagy 
a szomszédos parkba folyóirataival kitelepülő 
könyvtár formájában. A köztereket ebben az 
értelemben nem egyszerűen egy fizikai infra
struktúra részeként kell elgondolnunk, hanem 
egyúttal egy információs rendszer elemeként is, 
amely elősegíti a kapcsolatteremtést szociális 
és fizikai értelemben egyaránt -  így nem csak 
a város nyújtotta kényelem biztosítását szolgál
hatja a köztér jól szervezett infrastruktúrája, 
de akár egy új munkavégzési forma feltételeit 
és megteremtheti. Ennek a perspektívának a 
mintájára a városokban létrejövő új kulturális 
terek, intézmények sem működhetnek 
zárványként, hanem az utcával, az emberek 
mozgásával, információigényével kapcsolatba 
lépve kell hozzáférhetővé, vagyis a hétköznapi 
élet részévé válniuk.

Szabályozható közterületek

Ne felejtsük el, hogy az utca sűrű látogatottsá
ga egyúttal a kötetlen, véletlen információcsere 
intenzitásának feltétele is: a gazdasági és tár-
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nak eszközével járuljon hozzá az utca sokféle
ségének megőrzéséhez, látogatói sűrűségének 
fenntartásához, és ezáltal a kereskedelmi szol
gáltatások életben tartásához. Például New 
York egyes utcáiban az 1980-as években elsza
porodó bankok és utazási irodák megfojtották 
a helyi boltokat, és elnéptelenítették az utcákat. 
A várostervezők erre reagálva olyan szabályozá
sokat készítettek elő, amelyek korlátozzák 
a nem helyi érdekű funkciók letelepülését.
De hasonló ellentmondásokkal terhes szituációt 
példáznak Pécs belvárosában a Király utca 
elnéptelenedett üzletei és kiüresedett kirakatai 
is. A jelenség hátterében mindenképpen 
említést érdemel az az elhibázott városszabá
lyozási döntés, amely tehetővé tette a belváros 
közvetlen közelében bevásárlóközpont 
létesítését. De ennél is súlyosabb probléma, 
hogy ezek után nem született olyan 
városgazdálkodási stratégia, amely enyhítené 
az előző döntés következtében előálló 
hátrányos helyzetet.

A közterek fizikai átalakításán túl, a városi 
terek revitalizálásának számos finom vagy 
„szoft” eszköze is rendelkezésre áll, amely lehet 
egy jól kialakított arculati és információs rend
szer is. De komoly eredményeket lehet elérni 
sokszor ennél is egyszerűbb eszközökkel, 
például egy jó stratégiára alapozott 
köztérkezelési vagy vagyonkezelői politika 
helyes megválasztásával is. Ilyen stratégiát 
jelenthet például számtalan városban, ha a 
vitalitásukat elvesztett környékek üresen álló 
ingatlanjait kulturális és társadalmi célú 
szervezetek számára alacsony bérleti díjak 
kialakításával teszik könnyen hozzáférhetővé.
Az évtizedek óta érintetlen pécsi utcák és terek 
hirtelen átváltozásának végső állapota a 
legtöbb helyen még nem tárult elénk, amikor 
a daruk szimbolikus tánca a visszaszámlálás 
kezdetét jelezte. De biztosak lehetünk abban, 
hogy Pécs valódi megújulása nem csak az 
ünnepi ceremóniák és szertartások pompájától 
fog megindulni, hanem többek között az új 
intézmények és az új közterek birtokba
vételének sikerétől fog függni. Az igazi kérdés 
tehát nem csak az, hogy mi épül meg és mikor, 
hanem az, hogy ki és hogyan fogja használni 
a megépült tereket, és vajon ha újra megtelnek 
majd a télen elárvult utcák és terek, azt talál- 
ják-e rajtuk a város lakói, amire igazán szük
ségük lesz a következő néhány évtizedben. ■

1 Anlhony Vidler: Photourbanism. Planning the City írom 
Above and from Below. In: Gary Bridge and Sophie 
Watson (szerk.): Companion to the City (Blackwell 
Publishers, 2000)

2 Manuel Castells: The Informational City: Information 
Technology, Economic Restructuring, and the Urban 
Régiónál Process. Oxford, UK; Cambridge, MA: Blackwell
(1989)

sadalmi válságok áthidalásában nagy szerepe 
van a gyenge társadalmi kapcsolatoknak, 
amelyek éltető közege még ma is az utca 
és a hozzá kapcsolódó közterek. A különféle 
használatokat befogadó és egymás mellett 
megtűrő formák generálásán túl a várostervezők 
feladata az is, hogy biztosítsák a köztéren és 
a közvetlenül a köztérről elérhető időtöltések 
és szolgáltatások sokféleségét. Ha egy város 
meghatározó közterületének ingatlanjai üresen 
tátongnak, vagy ha máshol eluralkodik egy-egy 
iparág, és monofunkcionálissá változtatja az 
utcát, ez minden esetben a városirányítási 
szervek felelőssége: a városvezetés feladata, 
hogy amennyiben szükséges, szofisztikáit 
szabályozással és a bérleti díjak differenciálásá-
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Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél 
Pécsi Nemzeti Színház 
2009. november 17. és 2010. január 21. 
Rendezte: Mohácsi János

Fél disznóval levajazva
Az elveszett levél igazi aktuálpolitikai csámcso- 
gásra okot adó előadás lehetne 2010 telén, 
kora tavaszán, az országgyűlési választások 
előtti nagyszerű pillanatokban. Akkor, amikor 
levél levél hátán landol a polgárok postaládái
ban, korrupciót, csalást, hazugságot, mutyizást, 
és egyéb nagyszerű emberi-politikusi nyalánk
ságokat leleplezendő, s egyben ezzel ennek 
a korrupt, csaló, hazug, mutyizó világ végének 
eljövetelét ígérendő. Mármost aki ezen a 
postaládái levél szinten éli életét, annak nem 
ajánlatos, hogy megnézze a Pécsi Nemzeti 
Színház Elveszett levél című produkcióját, mert 
ez az előadás sajnos, nem szolgáltat igazságot 
sem pro, sem kontra. Sőt, a szürke jelmezek és 
díszlet közege is leginkább azt sugallja, hogy

valahol mindannyian érintettek lehetünk, cse
lekvő vagy elszenvedő, eltűrő vagy háborgó, 
de semmiképpen sem fehér vagy fekete szerep
lői ennek a korrupt, csaló, mutyizó, hazug világ
nak. Az előadás alapszituációját a politika és 
a magánszféra összefonódása, az abból adódó 
ízléstelen szituációk sora képezi. Egy kép sem 
ismeretlen hazai tájakon. így a 21. századi 
román közeg, Caragiale eredetije akár igazi 
felhívás is lehetne keringőre. A pécsi színházi 
közönség szerencséje azonban legfőképpen az, 
hogy az előadás rendezője Mohácsi János, 
és nem más. Ezért szó sincsen az előadásban 
aktuálpolitikai csámcsogásrót, sőt Mohácsi 
és csapata a legjobb jó ízléssel kerül minden 
direkt és didaktikus elemet, míg végül mégis

Kovács Zsolt az elveszett-megkerült levelet olvassa

Sebaj, mert ti meg földönfutók lesztek!

görbe tükröt állít a korrupt, kicsinyes, 
magánérdek vezérelt közéleti szereplők elé, ha 
tetszik elénk, akik legalább egy ilyen közszerep
lőnek rokona, ismerőse, ellensége, barátja 
vagyunk. Érintettek. Nem is arat az előadás 
osztatlan sikert a pécsi közéletben. Mohácsi 
görbe tükre oly pimaszul görbül, hogy a benne 
magukra ismerők mélységes felháborodásuk
ban, természetesen az ízléstelen humor ellen 
ágálva sorra hagyják el a nézőteret. Akad azon
ban olyan előadás is, amikor főleg a fiatalabb 
közönségréteg nagy derültséggel segíti az 
előadás szekerének előre gördülését, felismerve 
benne görbe tükröt, humort egyaránt.

Az előadás nagyszerű színészi kibontakozá
sokra ad alkalmat. Kovács Zsolt vendégként, 
Zaharia Trahanache szerepében, mindenféle 
bizottságok állandó elnökeként, az önmagát 
észrevenni semmiképpen nem akaró felszarva
zott férj szerepében az előadás egyik kulcsfigu
rája. Mindvégig oly jó ízléssel „adja a tudást”, 
hogy öröm nézni. A Stefán Tipotescu-t alakító 
Pál András a „morális tintapecér, policájpoéta”, 
a város rendőrparancsnoka (Trahanache öccse) 
elszereti bátyja feleségét, Zoé asszonyt 
(Herczeg Adrienn). (A két férfi nevének külön
bözőségéből látszik, hogy nem annyira édes 
testvérek, mint inkább az uram-bátyám rokon
ság köti őket össze, nem mellékes szállal. Az 
eredeti műben a testvér vonal nem is szerepel.)

Az alapgaliba a titkos szerelmi viszonyt 
bizonyító szerelmes levél eltűnése, illetve annak 
illetéktelen kezekbe jutása miatt alakul ki.
Az illetéktelen személyről pedig rögtön kiderül, 
hogy illetékes is egyben, hiszen a levél egy 
kitűnő zsarolási eszköz arra, hogy a képviselő- 
választáson őt juttassa majd a képviselői 
székbe. A helyzet pikantériája, hogy az illetékte
len kéz Nae Katavencué (Zayzon Zsolt), aki 
a helyi újság, a Kárpátok üvöltése főszerkesztő
je. Kezében az adu ász, a sajtó nyilvánossága, 
mint a hatalom egyik legfontosabb bástyája, 
ezért sokáig biztonságban, nyerő pozícióban is 
érzi magát. Biztonságban azonban csak addig 
van, amíg az abszurd gépezet be nem indul 
ellene. Hogy elhallgattassa a zsarolót, a rendőr
főnök lefogatja, bebörtönzi. A börtönben sok
féle megpróbáltatás vár rá. A túlkapásairól 
híres, minden lében kanál, igazi góbé agyú 
közrendőr Ghita Pristanda (Urbán Tibor) a maga 
egyszerű eszközeivel igyekszik móresre tanítani, 
míg végül egy igazi koncepciós perbe, a 
„tilinkóügybe” nem keveri. Végül a „tilinkóügy” 
kapcsán elveszíti pártja bizalmát, megsemmisül. 
A számolatlan humor sziporkára alkalmat adó 
börtönszál kapcsán egyben kemény leckét 
kapunk Mohácsitól az aktuális cigányozás 
témában, amely a viccen persze bőven túl 
mutat. Az előadás további részében is a 
klasszikus vígjátékra jellemző helyzetkomiku
mok sora követi egymást, legalább olyan 
klasszikusnak mondható mohácsis skillel fűsze
rezve, kivétel nélkül nagyszerű színészi alakítá
sokkal. Azonban az előadás csak akkor 
működőképes, ha a közönség vevő, s nem 
értetlen szemlélő, vagy elutasító. Utóbbi eset
ben az előadás szinte halott. A poénok elszáll
nak, a színészek szenvednek, a szekér csikorog.
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A sajátos mohácsi szövegek -  a rendre vissza
térő direkt ellentmondások egy mondaton belül, 
sajátos szóösszevonások, logikailag értelmetlen
nek tűnő mondatszerkezetek -  a mohácsi 
szövegeken szocializált közönségnek már nem 
okoznak fennakadást. Mivel azonban ez még 
csak a harmadik Mohácsi rendezés Pécsett, 
ezért a közönség egy része -  különösen a vél
hetően egykor az Édes anyanyelvűnk verseny 
koszorúsai -  berzenkedve állnak a nyelvi 
lelemények előtt is. Van azonban egy új, erre 
fogékony réteg is, aki az abszurdba hajló 
nyelvnek az előadás egészében betöltött 
szerepét pontosan érti, és ahol kell, jóízű 
nevetéssel jutalmazza is.

így aztán szépen egésszé is kerekedik az 
előadás teste. Az előadás két kakukkfigurája, 
akik ebben a formában nem is szerepelnek az 
eredeti színdarabban sem, a Gróf és a Grófnő. 
(Vidákovics Szláven és Martz Fruzsina). Ők egy 
letűnt kor képviselői, a fiatal köztársaság avítt 
elemei, akik egyáltalán nem értik ezt az egész 
demokráciásdit, akik csak élvezik az életet, 
imádják a parasztokat, a banzájt, legfőképpen 
az alkoholt. Ők az abszolút kibicek, akiknek 
semmi nem drága. Lecsúszott elemek, akik 
a látszat fenntartására összpontosítva nem riad
nak vissza semmitől, nagyokat kacagnak az 
egész választási cirkuszon, miközben észre sem 
veszik, mert nem érdekli őket, hogy másokon 
esetleg sebeket ejtenek, ugyanakkor az sem 
tűnik fel nekik, hogy eközben magukból is 
szánalmas hülyét csinálnak.

Zoé asszony a tökéletes hisztérika. Szereti 
a férjét, a biztonságos kutyát, de szüksége van 
a kalandra is, amit Stefán ölében megtalál, 
hiszen olyan cifra és pikáns becézésben (petú
niapamacs) amit tőle kap, nem részesülhet 
másutt. Legfőbb problémája a lebukás körül az, 
hogy a Kárpátok üvöltése Traján betűvel hozza 
le a szerelmi viszonyukat leleplező titkos 
szerelmes levelet, ha nem engednek a főszer
kesztő zsarolásának, és nem rá szavaznak a 
választásokon. Ez a számtalanszor visszatérő 
Traján betűtípus egyébként létezik a tipográ
fiában, nagyon finom utalás a román nép vélt 
római gyökereire: Traianusz császár szobrán 
(Kr. u. 113, Róma) látható hasonló betűtípus.
Az előadás végig egyensúlyoz a román-magyar 
mezsgyén, miközben az ebben a környezetben 
tipikus Erdély hovatartozását illető kérdés csak 
a felszínes említés szintjén marad, hiszen nem
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tartozik szigorúan a tárgyhoz, viszont mégis 
kihagyhatatlan.

A demokrácia tisztaságára törekvő, a női 
politikai vonalat is előtérbe helyezendő dolgoz
ta át Mohácsi Mirela Farfuridi Szabó Vera, és 
lordache Branzovenescu OttlikÁdám szerepét 
is. A polgárosult eszméket valló, hiperkorrekt- 
ségre, ugyanakkor a képviselői (női) pozícióba 
is törekvő nő azonban még annyi elismerésre, 
tiszteletre sem érdemesül környezetétől, hogy 
az a nevét megjegyezze.

A képviselői posztért folytatott csatát, mely
ben a két ellentétes párt képviselői -  Mirela és 
Catavencu egymás szavába vágva teszik 
lehetetlenné a másik jól eltervezett kortes
beszédét, hirtelen deus ex machina módjára 
egy sürgöny intézi el, amely egyenesen 
Bukarestből érkezik, s amely egyértelművé teszi 
a demokratikus választó seregnek, hogy pártál
lástól függetlenül kire KELL szavaznia. Előkerül 
egy mindkét fél számára ismeretlen nevető har
madik, az 1848-as szabadságharc „hőse”

A grófnő meg csak mulat, és hány...

Agamemnon Dandanache (Pilinczes József). Nem 
kevésbé vígjátéki módon, anyaszült meztelenre 
vetkőztetve, egy lepedőből csavart tógában lép 
a színre, majd kedélyesen eladomázgat egy 
bajszos magyar költőről, aki nem bírta eldön
teni, hogy ágyban párnák közt haljon meg, 
vagy inkább a csatatéren. Aztán később látni 
vélte Szibéria felé tartva, tehát egyik halálnem 
sem vált be neki... Igazi mohácsis humor, 
erősen kínálkozik '48 kapcsán, így kihagyhatat
lan ez a finom kis Petőfi utalás.

Dandanache előkerülésével meglehetősen 
abszurd módon csúcsosodik ki az árulás prob
lematikája is, hiszen csak azon a szinten prob
léma ez, hogy ha árulás van a párton belül, 
abban az a legfelháborítóbb, ha valakit kihagy
nak belőle. így foglalja össze legfőbb sérelmét 
a korteskedő női képviselőjelölt, aki a zsaroló 
Catavencuval együtt kénytelen visszalépni igazi 
demokratikus módon a Bukarest által delegált 
Dandanache javára. Az előadást záró nagy
gyűlés jelentben egymást követik a sziporkák: 
Zaharia Trahanache mániája Románia, Ottlik az 
Ébredő Nemzet-et olvassa, az elnök által 
megadott szót természetesen megveszik, a 
felvilágosult főszerkesztő képviselőjelölt mániá
ja Európa, de a legnagyobb bajuk mégis csak 
az, hogy egy kimutatás szerint csak zsidó 
kereskedők mentek csődbe az elmúlt időszak
ban, mert „nincsenek saját szuverén román 
csődbementjeink” sem.

Mohácsi ezen a ponton nekiereszti a 
tömeget, melynek nyomán a színpadon egy 
ideig kő kövön nem marad, verekedés, 
ruhatépés, hisztérikus ordibálás, zenebona. 
Kovács Márton emblematikus zenei világa mind
végig nagyszerű arányban van jelen, kiválóan 
erősíti az előadás homogén stílusát.

A színpadi tömegjelenetek Mohácsi előadá
saiban mindig a legerősebbek. Itt is, a színpad 
minden szöglete mozog, a hatás tökéletes, míg 
egyszer csak varázsütéssel rendet nem teremt 
a káoszból, s egy csapásra mindenki a fentről 
delegált képviselőjelölt győzelmét ünnepli. 
Technikai és a mondanivaló szempontjából sem 
elenyésző bravúr. Ráadásként a fiatal demokrá
cia (finom áthallás) oltárán áldozva a monarchi
át jelképező koporsóba mindenki egy jó nagy 
szöget ver (Csak egy szög!), jóízűen oda
suhinthat kedve szerint a gaznak, végül megje
lenik a színen egy méretes hőlégballon, 
amelybe főhőseink (persze korlátozott számban) 
bepréselődnek, felszállnak -  Itáliába fel -  
a többiek pedig futnak utánuk, tudniillik ők 
a földönfutók... ■



III. Richárd
Pécsi Nemzeti Színház 
2010. február 4. 
Rendezte: Csiszár Imre
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ZÁBRÁDI MARIANN

Pécs Extrém

Herczeg Adrienn, Füsti Molnár Éva, Köles Ferenc, 
még pozícióban a későbbi kegyvesztettek

Csiszár Imre rendezői munkássága nyomán 
a Pécsi Nemzeti Színház színpadán az elmúlt 
években két kifejezetten jó ízlésű, és ha a szín
ház falait meg nem is rengető, de tisztessége
sen átgondolt, megkomponált, elgondolkoztató 
és ahol kell, szórakoztató előadás született.
Az ünnep és A nép ellensége is a jól meg
munkált, ízléses mű bélyegét magukon viselő 
előadások voltak.

Aztán minden előzmény nélkül egyszer csak 
a musical mezejére tévedt Csiszár, s a Légy jó 
mindhalálig című Móricz regény reménytelen 
soványra kifilézett musical változatát penderí
tette egy olyan laza mozdulattal a színpadra, 
hogy a táncra, s dalra idomított amatőr gyer
mekkar tevékenységét kivéve egy értékelhető 
momentuma is alig akadt az előadásnak. Ezt a 
tétova kilengést követte aztán az egyik legvére
sebb shakespeare-i örökzöld, a III. Richárd szín
padi megtestesítése. Belátom, III. Richárd figu
rája a XXI. század embere számára minden 
valószínűség szerint a legmélyebb emberi 
borzalmak tárházát rejti magában, s a mai kor 
rendezőjének nem is lehet más dolga, mint 
ezt a kor által determinált eszközökkel megje
leníteni. Csiszár azonban a pécsi előadásban 
meglehetősen túllőtt a célon. Eszközei a cél 
szentesítése tárgyában a maguk létező igazság- 
tartalmával együtt túl didaktikusra kerekedtek.
A mondanivaló megértéséhez ennek a töredéke 
is elegendő lett volna. Az előadás nem titkoltan 
revü jellegét erősítendő felvonultatott vizuális 
effektek, cirkuszi kellékek, valamint az aberrált 
szexuális játékokra utaló díszlet, jelmez, smink 
és kelléktár viszont ellenkezőleg, kevésnek 
bizonyult. A revü nem elég látványos, nem 
ragad magával, mert egy revüben, csekély 
tapasztalatom alapján is elképzelhetetlen, hogy 
az óriás egykerekű biciklire segédek támogas
sák fel a főhőst, aki másrészt azonban 
egyértelműen az előadás főhőse. Pál András 
Richárdja a korábbi Richárd ábrázolásokkal 
ellentétben torz test híján is átütő erejű. Igazi 
profi gonosz, minden hájjal megkent, cinikus, 
éles eszű, öntelt figura, aki abszolút jogot for
mál az emberi élet felett. Teljesen felesleges 
volt őt felemás magasságú cipőbe/csizmába 
öltöztetni, hogy sánta legyen, mert nem kell, 
hogy sánta legyen (ráadásul inkább bicebóca 
így). Transzvesztita jelmeze, testre simuló piros 
necc hálóval, vérszínű lepellel már az előadás 
kezdő monológjában leleplezi őt. Amikor ráül a 
nyitott koporsóban fekvő Edward herceg fejére 
-  a hullagyalázól, miközben annak özvegyét 
csábítja újabb frigyre -  a nekrofil disznó! már 
teljesen bizonyosak lehetünk afelől, hogy nem 
kispályás a pali. Az előadás további kérdése 
már csak az lehet egy ilyen markáns felütés 
után, hogy Richárd egyszemélyes erkölcsi hulla 
az őt körülvevő udvarral ellentétben, vagy 
ennél azért bonyolultabb a helyzet.

Shakespeare-től tudjuk a választ. 
Bonyolultabb. Richárd korának nagyratörő, 
ambiciózus, velejéig extrovertált, exhibicionista 
figurája volt, aki bármely szerepben tetszelegve 
képes volt jól érezni magát, csakhogy központi 
figura lehessen. Amikor király lesz, a manipu- 
latív kisded játékok élesre váltanak, ahogy azt

az önmagát leleplező monológban meg is fogal
mazza: Úgy döntöttem, gonosz leszek. Vérengző, 
mosolygós gyilkosként söpör végig korának a 
rá kiosztott szeletén, útját áldozatainak hullái 
szegélyezik. Az áldozatok azonban korántsem 
ártatlanok: korrupt, talpnyaló nemesek, felka
paszkodott polgárok, álszent egyházi méltósá
gok, vérfertőző királyi sarjak, megannyi bűn 
titkolói, igazi táptalajt biztosítanak egy leszá
molásra vágyó hatalomnak. Adott esetben az 
eszement, vagy inkább nagyon is intellektuális 
Richárdnak. Csiszár rendezői felelőssége ezen 
a ponton kerül újra elő. Az erkölcsi erővonalak, 
a végül áldozatul eső szereplők jellemének pon
tos kidolgozására nem fektet elég hangsúlyt, 
energiát, ezért a néző sokszor értetlenül kap
kodja fejét a sorozatos vérfürdők láttán.
VI. Henrik király özvegye Lady Margit (Füsti 
Molnár Éva) átkozódása is a tessék-lássék 
pusztába kiáltott szavak szintjén marad, az 
anyakirálynő és kísérete is hiába megy le kutyá
ba, pórázon vezetve sem képes szánalmat 
kiváltani, és az első rész csúcsjelenete sem 
enged a vádirat mélységeiben elmerülni. A vád
iratot hozó írnokot (Ujláb Tamás) mintegy fél 
perc alatt agyonrugdalják az álarcos pribékek, 
meztelenre vetkőztetik, majd lábánál fogva fel
lógatják, miközben persze korbáccsal ütik csu
pasz testét. De hogy még nagyobb legyen 
a hatás, begurítják egy fürdőkádban ülve 
Richárdot, aki egy kaszával kezében széles 
mozdulatokkal szétkaszabolja a fellógatott 
testet, s annak kiömlő (mű)vérében fürdőzik 
egészen a függöny leengedéséig.

A második részben aztán felgyorsulnak az 
események, a koronázás után viszonylag gyors 
tempóban szolgáltat igazságot minden arra 
érdemes alattvalója, barátja, ellensége felett 
a teljhatalmú úr. Hiába a királyt éltető tömeg

bárgyú művigyora, Richárdnak „Mit számít egyre 
több bűn?”. Hogy kezét ne piszkítsa a sok vér, 
ezért helyenként alkalmazottakkal dolgoztat.
A két bérgyilkos (I(rum Ádám, Lipics Zsolt) az 
előadás két figurája egyedüliként képvisel némi 
távolságtartó humort ebben a magát túlságosan 
is komolyan vevő brutális világban. Elindul 
a két kalandor megölni a legfőbb ellenfelet, 
Clarence herceget. Richárd megbízása 
egyértelmű és kegyetlen. A két hős azonban 
mielőtt elvégezné a piszkos munkát habitusától 
függően felkészül az aktusra. Hogy bátrabb 
legyen, Lipics belövi magát, Krum pedig elmaj
szol egy fincsi szendvicset. Ezzel a humor 
sajnos ki is merül, pedig a didaktika oldaláról 
áthelyeződhetett volna némi erő erre az oldalra 
is, hiszen akárhogy is gonosz a gonosz a világ, 
néha azért ki-ki süt a nap.

Itt azonban a gonosz mindent legyőz.
Persze végül önmaga is áldozatul esik, 
nemkülönben cifrán, véresen, mint a többiek. 
Végül az ünneplőruhás, kisiskolás fiú emel
kedett tónusban, a békéről szaval. S a többi 
néma csend...

A csend kapcsán szólni kell az előadás 
zenei anyagáról. Annál is inkább, mert egy 
percre sincsen benne részünk. Az előadás 
egésze alatt különböző hangerővel állandóan 
szól a zene. A legkülönfélébb stílusú zene, az 
éppen aktuális látványelem kiegészítéseként. 
Különösebb jelentősége a darab szempontjából 
nem tűnik ki, a színészek azonban óhatatlanul 
is folyamatosan mozognak, riszálnak a zene rit
musára. De például így tud kissé árnyaltabb
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lenni a balettruhába bújtatott kicsi lányt kézen 
fogva sétáltató pedofil figura (Németh János), 
aki folyamatos csípőmozgást imitál, miközben 
az ártatlan gyermekre vigyorog, s az vissza.

Komoly kiképzésben részesültek az amatőr 
gyermekszereplők ebben az előadásban. 
Amúgy jelenlétüket teljesen indokolatlannak 
tartom, ugyanis egy olyan előadásban, ahol 
a standard nemi szerepek teljesen átértékel
tek, semmilyen konvenciót nem követnek, 
a jelmezek és sminkek segítségével bármely 
felnőtt színész képes lett volna a gyermeksze
repek tökéletes megformálására, minden zavar 
nélkül. Jobb lett volna a gyermekeket kihagyni 
ebből a játékból.

Az előadás legmarkánsabb élményét a 
jelmezek nyújtják. Szakács Györgyi „ruhái” 
tökéletes egységet alkotnak. A totális erkölcsi 
hulla világ szereplői minden perverz és extrém 
ruházati kelléket magukon tudhatnak, a domi- 
na szerkótól a balett tütüig, jól alátámasztva 
ezzel a rendezői koncepciót. Minden 
extrémitása ellenére azonban, ha jó belegon
dolunk, csak egy nüansznyi stílusbeli különb

Pál András -  III. Richárd lábai alatt egyre több hulla 
hever

séget tapasztalunk, ha megnézünk például egy 
XVIII. századi ábrázolást Richardról.

William Hogarth az angol nemzeti festészet 
megteremtője például így ábrázolja Richárdot: 
kifejezetten női pózban fekszik egy ágyon 
vörös hermelinpalástban, harisnyában, 
buggyos rövidnadrágban, rajta harisnyakötő, 
selyem, ékszerek, stb. Mi történt az évszá
zadok alatt? Maximum kicsit letisztultak a for
mák.

A pécsi III. Richárd marketingje azonban 
hibátlan. Már az olvasópróbák óta terjedt a hír 
a városban, hogy egy jó kis szado-mazo móka 
készül a Nemzetiben. Minden bizonnyal sok 
kíváncsi nézőt vonz ez, a többiek közönyösen 
otthon maradnak, az érzékenyek felháborod
nak, a bérletesek egy része pedig megfontolja 
a jövő évi befektetést. Emlékezni, így vagy 
úgy. egy jó darabig mindenki fog majd rá. ■

Bolondok tánca
Pécsi Nemzeti Színház 

2010. február 6. 
Rendezte: Béres Attila

Béres Attila rendezéséből elsőre az tűnik ki, 
hogy Lev Birinszkij Bolondok tánca című szatírá
ja egy meglehetősen rossz színmű. 
Természetesen a darab minősége, és az 
előadás színvonala ritkán jár kéz a kézben, 
vagyis rossz darabból lehet jó előadás, és jó 
darabból rossz előadás is, de Birinszkij műve 
és a 2010. február 16-i Bolondok tánca a Pécsi 
Nemzeti Színházban egymás tiszta tükörképei. 
Birinszkij kétrészes szatírája tematikáját te
kintve színrevitelre erőteljesen kínálja magát, 
sőt nem túlzás kijelenteni, hogy akármilyen 
szelek fújnak, mindig lehet ász. A Bolondok 
tánca bármikor játszható, de ennek indoka 
sajnos nem az, hogy univerzális, hanem az, 
hogy „jól bevált”, azaz igen közhelyes. A ma
gyar közönség a 21. században minden további 
nélkül összekacsinthat az 1912-ben írt darab 
ukrán származású szerzőjével, a poénok kis 
továbbgondolással, átalakítással bárhol, bár
mikor aktualizálhatóak. Az eredmény persze ez 
esetben is a metódus függvénye.

Birinszkij szatírája Oroszországban játszódik 
és egy vidéki kormányzóság magán és közéleti 
simlisségeit leplezi le az 1905-os forradalom 
idején. A szereplők egytől egyig saját, és külső 
kétes motivációktól manipulált és manipulatív 
figurák, akik a darab végére megfeledkeznek 
eredeti szándékaikról, illetve a módosult cél 
érdekében sorra feladják őket, s ennek 
következtében minden a feje tetejére áll.

Az előadás bárkaszerű díszlete, a kormány
zóság beltere kicsit lejtősen és ferdén, záródó 
perspektívával, igen szépre sikerült, de egy 
kicsit talán túl sokat sejtet, ezzel szemben/épp 
ezért nagyon jól illeszkedik a darab közhelyes
ségéhez. Béres rendezésével alapvetően az 
a probléma, hogy nem sikerült eldöntenie, mi is 
a szándéka a darab színrevitelével, és ez
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nagymértékben megmutatkozik a színpadra 
alkalmazás hogyanján is. Vegyük például 
Herczeg Adrienn alakította Jelizavetát, Iván 
Habarovics (Ottlik Ádám) a korrupt kormányzó 
kínos feleségét, frenetikus méreteket öltő szőke 
fürtös parókájában, égszínkékre festett szemé
vel, cseresznyeszájával, halovány rózsaszínű 
fodros-bodros csipkeruhájában, aranykeretes 
szemüvegben. Ez a szereplő látszik a szín
padon, és hallani is lehet elég tisztességesen, 
jól ismert reszelős hangját. Az előadás nagy 
hibája, hogy a harmincfős szereplőgárdából 
talán öten, ha látszanak. A szemforgató 
Titkáron (Lipics Zsolt), a túlmozgásos, terrorista 
krampusz Lenszkijen (Köles Ferenc), a korpulens 
Rendőrön (Benyovszky Tamás) és talán még a 
szürke ruhás, kitömött mellű Davidován (Kovács 
Mimi) kívül másnak színpadi jelenléte nincsen. 
Pedig lehetne, ha a rendező minden egyes 
szereplőt konkrétan, vagy átvitt értelemben, 
legalább egy tényleg brutálisan eltúlzott elem
mel ruház fel, mert akkor a nézőnek talán nem 
tűnik fel, hogy a darabbal valami nincs rend
ben, vagy ha fel is tűnik, lehet, hogy egyáltalán 
nem válik lényegessé, mert az előadáson, a jó 
értelemben vett ripacskodás miatt alapvetően 
kiválóan szórakozik.

Az előadás közben egy korábbi POSZT-os 
előadás a Vinnai-Bodó-féle Fotel című szakmát 
és közönséget megosztó produkciója jut eszem
be. A párhuzam indirekten, a tematikában is 
megtalálható: Vinnaiék előadása egy őrültek
házábán játszódik, a Bolondok tánca pedig egy 
kormányzóságon, ahol a helyzet leginkább egy

Jelenet az előadásból

J

A „jól bevált”,
diliházhoz hasonlítható. A párhuzammal ter
mészetesen nem azt kívánom sugallni, hogy 
minden „kórisme/korisme” a Fotel formanyelvén 
szólaljon meg, hanem csak azt szeretném 
jelezni, hogy a kifejezetten erőteljes, mégsem 
túl direkt sarkítás színpadon, jót tehet például 
a Bolondok tánca-fé\e gyengébb minőségű 
szatíráknak is.

Nyilvánvaló, hogy a határozott és merész 
elrajzolásnak Béres Attila rendezői koncepció
jában is helye van, ez az előadásban a kiemelt 
szereplők karakterének felépítéséből leszűrhető, 
de ezt cselekmény szintjén is lehet alkalmazni.

rosszul
A Bolondok táncában erre is van egyetlen 
példa, amely így magányosan, teljességgel 
értelmetlen, zárványszerű elemként lóg a leve
gőben. Arra a momentumra gondolok, amikor 
Lenszkij, egy orosz forradalmi induló éneklése 
közben kiválik a kórusból, és a zenekari 
árokban egy ősz parókát magára öltve, eredeti, 
terrorista szerepéből kibújva, eszelős 
karmesterként dirigálja a kart. Ez a „magán
szám” sehogy sem illeszkedik az előadás 
egészébe, ahhoz viszont bőven elég, hogy a 
néző megfogalmazza magában azt a kérdést, 
hogy akkor ez most mi is volt, illetve, hogy 
miért nincs még több ilyen, ha már ez az egy 
volt.

Az előadásnak ez az egy mozzanata rámutat 
arra, hogy a darab közhelyszintű lapos poén
jaival is lehet(ne) mit kezdeni, át lehet(ne) 
értelmezni, ellentétükbe lehet(ne) őket fordítani, 
és nem csak azon a primer szinten, hogy 
Goldmann, az öreg orosz zsidó (Stenczer Béla) 
kihúz egy szöget a feszületből, és a kereszt 
megfordul. Az elemek közti kapcsolat sokkal 
szofisztikáltabb módon is létrehozható, de 
ehhez, az alapanyagtól szinte teljesen 
függetlenül vad asszociációkra, sokkal több 
bátorságra, és kockáztatásra lenne szükség. 
Különben az előadás igen alacsony szférákban, 
a közhelyek szintjén -  jelen esetben a Birinszkij 
Bolondok táncának színvonalán -  marad, pedig 
nyilvánvaló, és ez Béres rendezésének egyes 
momentumaiból is kiviláglik, hogy megfelelően 
konzekvens hozzáállással Birinszkij darabjában 
a lehetőséget nemcsak meglátni, hanem kitel
jesíteni is lehet. ■

A szemforgató titkár- Lipics Zsolt

Köles „Raszputyin” Ferenc

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ
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Emir Kusturica & the No Smoking 
Orchestra
Széchenyi tér
2009. december 30.
Kiscsillag
Pécsi Est Café
2010. január 01.
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KOSZITS ATTILA

Évzáró-évnyitó-hídverő
A filmjei révén világhírű Emir Kusturica zenekara 
először jött Pécsre, s a koncert előtt újság
írókkal találkozott. Arra a kérdésemre, mit szól 
a helyszínhez, a színpad háta mögötti középkori 
török dzsámihoz, ami ma keresztény templom, 
így vallások, kultúrák keveredésének szimbó
luma, ezért nem véletlen a Balkán kapuja titu
lus... Készültek-e valamilyen speciális program
mal ide, Európa Kulturális Fővárosába, vagy a 
bevált műsort adják elő?

A válaszból kiderült, hogy kissé váratlanul 
érte a kérdés, de rögtön kapcsolt: Legyen 
meglepetés, hogy mivel készültünk... olyan 
program lesz, ami 10 évvel ezelőtt született és 
folyamatosan változik. A boszniai moszlim, 
illetve szláv ortodox gyökerű családból szár
mazó rendező Macskajaj filmjének egyik ismert 
jelenete egyébként a pécsi vásárban játszódik: 
Bár még nem jártam itt, de csodálatos, hogy ilyen 
nagyszerű projektet indíthatunk el. Első benyo
másunk a városról, hogy ismerős kultúrába 
érkeztünk, a zenénk is beleillik az itt tapasztal
takba. Tudvalévő, hogy a No Smoking Orchestrát 
nyugaton jobban elfogadják, mint keleten, ezért 
is fontos a mostani alkalom. Szeretünk ott fellép
ni, ahol már megtörtént a rendszerváltás/ 
átmenet, és a kisebbségek helyzete is megfelelő. 
De a globalizáció veszélyeit is érzékeljük: pl. kis 
országok hogyan veszítik el kulturális identitá
sukat. Ezért is remek ötlet a kultúrák közti 
párbeszédet hirdető zenekarok felléptetése...

A kb. nyolcezres pécsi közönség nem is 
csalódott az Emir Kusturica & the No Smoking 
Orchestra remek színpadi show-val tarkított, fer
geteges koncertjén. A rendező 1986 óta tagja 
a ’8o-ban alapított szarajevói formációnak, 
de amilyen zseniális filmrendező, olyan zsenge 
gitáros. Megteheti, hisz kitűnő, tényleg profi 
muzsikusgárdával vette körül magát: a 
hegedűs, szaxofonos, tubás, tangóharmonikás, 
basszusbalalajkás, s a másik pengetős ugyan
csak mestere hangszerének. A kék, száguldós/ 
repülős szupermen jelmezben föl-alá kerengő 
énekes/frontember, a zenekaralapító Dr. Nelle 
Karajlic végig jópofán kommentálta a műsort, 
s időnként -  talán a vokalista lányok hiányát 
pótolva -  a közönségből is fel-felhívott höl
gyeket, többnyire Az élet egy csoda filmből 
ismert szőke típusra hajazva. Volt itt minden: 
etnopunkos, etnorockos, balkán bluesos és 
populáris „umca” elemek, diszkóparódia, fer
geteges aszimmetrikus ritmusok, boogie és rock 
and roll (á la Elvis Kusturica), az elmaradhatat
lan Djindji Rindji Bubamara, s a többi ismert 
nagy sláger. Amiket autentikus előadásban a 
szerb Boban Markovié Orkestar roma rezesban
dától is sokszor élveztünk. Poénként western- 
film gitártémák (The good, the bad & the ugly), 
a Rózsaszín párduc dallama, Rómeó és Júlia 
balkáni változatban, stb. Meg a világ legismer
tebb és ma már legközhelyesebb gitárriffje 
a Smoke on the water-ből (Deep Purple), ren
dezőnk rögtön meg is kapta a gúnyoros Emir 
Clapton becézést. De még egy méretes kellékkel 
is bizonyítottak: a több méteres vonón a fej 
felett húzogatott hegedűvel és gitárral is, meg 
egyéb kunsztokkal. A remek hangulathoz az
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égiek áldása is hozzájárult, csak a ráadásnóta 
alatt kezdett csöpögni az eső.

Másnap újabb szabadtéri műsor, méghozzá 
pattogós ska zenére kihegyezve. Összehasonlít
va a hazai nagyvárosok szilveszteri kínálatával, 
az EKF főváros Pécs magasan a legjobb 
minőséget hozta: pl. Győrben Kovács Áron,
Star Machines koncertek és karaokeshow, 
Debrecenben Karthágó, Keresztes Ildikó és 
ShowTime fellépések, Szegeden az United, 
a Sheket és az Útközbend, nálunk pedig a 
Ska-Pécs és a New York Ska Jazz-Jazz Ensemble. 
A szakadó eső miatt azonban az előző estinél 
kevesebben vállalták be a bulizást. Pedig 
szerte a világon népszerű amerikai hattagú for
máció bluebeat, ska, reggae, dancehall és rock- 
steady stílusra átírt energikus/ütemes-lebegős 
jazzdarabjai táncra ingerlőén ugyancsak ütöttek. 
A Dave Brubeck-től ismert Take Five (Paul 
Desmond szerzemény) jazzklasszikus könnyed, 
ska-sított változata és a jamaikai alapformá
ciótól, a Skatalites-tól átvett pörgős Skalloween 
különlegesen jól sikerült, hála a feszes rit
musszekciónak és a bravúros fúvósoknak.

S lám eljött 2010. január elseje, amikor is 
egy éven át Essen és Isztambul mellett Pécs 
Európa Kulturális Fővárosa. Önszerveződő 
módon, már ezen a napon a Pécsi Est Caféban 
a Kiscsillag együttes adta az év legelső kon
certjét, különleges csendes-ülős-fekvős újévi 
műsorával mintegy nem hivatalosan megnyitva 
a kulturális évadot. Az EKF, azaz Ez Kérem 
Fekszik! elnevezésű műsoruk előtt a zenekar 
állandó vendége, Rátgéber László kosárlabda 
mesteredző mondott nyitóbeszédet, hogy 
szerinte egy év 365 napból áll, s ezt ki kell 
használni, nem megvárni a hivatalos (tizedikéi) 
megnyitót. S egyébként is az „intézményesített” 
programok mellett jó, ha a pécsiek a maguk 
civil elképzeléseivel is hozzájárulnak az évad
hoz. A kis koncerthelyszínek, klubok, galériák 
és a különféle alkotóközösségek bátran 
szervezzenek a városlakók és maguk örömére 
eseményeket. Az ötlet jónak bizonyult: a szil
veszteri buli fáradalmai ellenére rengetegen 
érkeztek a Kiscsillag koncertre kispárnákkal, 
papucsba bújva, hogy a nézőtéren elfekve 
élvezkedjenek. A Kispál és a Borz bevett 
szokása az ilyen csendes-ülős program, de a 
Leskovics, Lovasi, Mihalik, Ózdi négyes eddig 
még sosem adott ilyen unplugged műsort.
A 2004 végén régi Kispál tagokból alakult és 
2005. júliusban bemutatkozott hobbizenekar 
kinőtte magát, egyre népszerűbb rockos, 
zúzósabb programjával. S az ilyen akusztikus 
megszólalás mindig a dalok tesztje, hogy átírva 
erre a hangszerelésre, a leghangosabb rockos 
számok vajon hogyan szólnak? Nos, a 
zenekaron sem volt érezhető az előző napi 
fellépés fáradtsága, a nyitó Tűkön táncol már 
meggyőzően szólt, ez eredetiben is eléggé 
finom, lírikus, akusztikus hangvételű dal... Majd 
sorban következtek ebben a felfogásban eddigi 
két albumuk ismert számai: Az az idő, Fia én 
lennék, Teremőr, Kockacukor, Fecskés, Jávor 
Pál, stb. Nagyon átjöttek ebben a köntösben 
is a dalok, s ha így is működnek, akkor íme 
a bizonyíték, hogy tényleg jó kompozíciók. Kis 
zenei ötletekkel is gazdagították a számokat, 
a Beatles motívummal indítás tényleg ült.
A nagyérdemű áhítattal hallgatta végig a csoda 
megszületését. Reméljük, hogy a 2010-es 
évadra is ez lesz a jellemző. ■
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egy művészeti vállalkozás, amely fel
adatának tekinti, hogy a magyar és 
egyetemes művészettörténet legjobb 
teljesítményeinek bemutatásával szé
lesítse azoknak a körét, akik az érték 
és azonnali piaci haszon között kü
lönbséget tudnak és kívánnak tenni. 
Akik a befektetés és értékőrzés lehe
tőségeit egyaránt mérlegelik. A galé
ria ellenpéldát kíván adni, amennyi
ben a kizárólag kereskedelmi céllal 
létrehozott „műtárgyakkal” szemben 
megmutatja azon festményeket és 
szobrokat, bútorokat, amelyekkel a 
jóhiszemű közönség közösséget vál
lalhat. Amelyek nem talmiak, ame
lyeknek esztétikai és történeti értéke 
nem vonható kétségbe.

Gábor Jenő(1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

Idegennyelvű Könyvesbolt (Jókai tér) 
írók Könyvesboltja (Király u. 21.) 

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt (Munkácsy u. 1.) 
PTE Művészeti Kar, Diákiroda 
Művészetek és Irodalom Háza 

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

Parti Galéria
Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda 

Antikart Képkereskedés 
B-dekor

Bagolyfészek Könyvesbolt 
Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 
2010. május elején jelenik meg

E számunk szerzői:

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 
Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)
Bodó Márton grafikus (Pécs)
Fekete Vali esztéta (Pécs-Budapest)
Ficsku Pál író, újságíró

(Pécs-Budapest-Miskolc)
Gombár Gabriella újságíró (Pécs)
Győrffy Zoltán újságíró (Pécs)
Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)
Mester Zoltán újságíró, egyetemista (Pécs) 
Pólyák Levente szociológus, városkutató 

(Budapest)
Radics M. Péter újságíró, egyetemista (Pécs) 
Szabó Nóra kritikus (Pécs)
Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

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

MódiStudió, Budapest
Pécs M. J. Város Önkormányzata
Antikart és Modernart Galéria, Pécs

Az/ODERNUIRT
/7ALÉRIA

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

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

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  XIII. évfolyam 1. szám 
2010. január-február 

Megjelenik kéthavonta 
Főszerkesztő: BALOGH RÓBERT 

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

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

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

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

www.echopecs.hu

mailto:info@echopecs.hu
http://www.echopecs.hu



