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Lapbemutató
10 éves a POSZT -  12 éves az Echo

2010. június 6-án 17.00 óra
Pécs, Művészetek és Irodalom Háza Brauer Marcell terem 
Délutáni kötetlen beszélgetés a POSzT tíz évéről a 12 éves pécsi kritikai szemle, 
az ECHO szerzőivel. A szerkesztőség mind a tíz POSzT-ot végigszemlézte, hol kritika, hol 
beszélgetés, hol miniesszé formájában meg is nyilvánult róla. Hogyan néz ki pécsi szem
mel a POSzT? Mit jelent a városban az Országos Színházi Találkozó? Zábrádi Mariann, 
az Echo színházi rovatának, Koszits Attila, a zenei rovat vezetője és Balogh Róbert, 
a lap főszerkesztőjének beszélgetése.

O lvasóinkhoz, 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-mait: 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.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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Az érzelmek hatalma
„Az érzelmek segítenek terveket szőni 

a bizonytalan jövőre is.” 
Antonio Damasio idegsebész

„Sokkal inkább az érzelmek uralják az értelmet, 
mint az értelem az érzelmeket.” 

Gerhard Roth agykutató

2010 április közepén, egy kora délután átsétál
tam a pécsi Széchenyi téren, majdhogynem 
nyári napsütésben. A sokadik határidőre még 
mindig csak majdnem készült el a tér, mely 
ez alkalommal a szebbik arcát mutatta, sehogy 
sem tudott elkedvetleníteni. Már az is örömmel 
töltött el, hogy alig maradt a gyalogosok elől 
elkerítve néhány rész. A teret keretező eklek
tikus épületek földszintjén az üzletek kirakatát 
belepte a por, nem hanyagság ez: a hosszú 
hónapok óta kezdett felújítási munkálatok miatt 
megállt itt a normális élet: ideiglenesen bezárt 
a legtöbb bolt, étterem, egyedül a Meki maradt 
hangos... Mégis, a késői tavasszal együtt 
beszökött az élet a kősivatagba: megtelt a 
Széchenyi tér emberekkel, néhány virágládát is 
kihelyeztek a csupasz felületre. Hüledeztem 
a birodalmi fővárosokat megidéző széles 
járdákon, és a ki tudja hányadik féle-fajta 
belvárosi térkővel lefedett nagy kietlen téren. 
Gyanús nekem, hogy vakítani fog ez a világos 
kő: a mediterrán pécsiség új ismérve lehet a 
Széchenyi téri hunyorítás. Vajon mi indokolta 
a faltól falig lekövezést? Hová tűnt a tradicio
nális homokkő finom vöröse, sárgája? A szög
letes minimalizmus passzol az eklektikába? 
Elméláztam a Városháza előtti kibetonozott 
virágládákba földet lapátoló munkások láttán: 
csak egy legény dolgozott, de öt legalább 
bámulta. Nem tudott semmi sem megzavarni. 
Talán a szép idő, talán az ácsorgó szülők 
között fogócskázó gyereksereg miatt éreztem 
olyan jól magam? Megváltozott a tér akusztiká
ja. Talán a kínai gránittól? Talán csak a szokat
lan belvárosi csöndben hallottam a távoli 
beszélgetők kongó hangját? Lelassítottam, mert 
mégiscsak működni látszott a formák dinamiká
ja, az enyhén lejtős térbe becsatlakozó tucatnyi 
utca újra szállította a megszokott irányokból 
az embersereget: a főcsapásirány ugyanaz.
A középkori „Piacztér”, amit hívtak Főtérnek, 
Fórumnak, Szentháromságtérnek, sőt 
„Négycsatornya” utcának is, már 1864 óta 
Széchenyi nevét viseli, eddig Pécs szíve volt, 
találkahely a „Ló farka alatt”. Örültem, hogy 
nem tudta megölni az ősz óta tartó tetszhalott 
lét. Úgy látszott, visszatért ide az élet. Vagy 
csak ezt szerettem volna látni? Seregnyi gyerek 
szaladgált, sütött a nap, ennyitől elfátyolosodik 
a tekintet?

Elég ismert „Gregory Berns” neurológus egy 
kísérlete (mely Solomon Asch konformitás erejét 
vizsgáló kutatása nyomán született): az 
alanyoknak három vonalról kellett eldönteniük 
melyik a hosszabb, ám közben a beépített 
emberek rendszeresen helytelen választ adtak 
előttük. Az eredmény: négyből hárman legalább 
egyszer az előtte elhangzó téves válasszal értet
tek egyet, illetve négyből egy alany a válaszai 
felében követte a társai által sugalmazott 
helytelen választ. Mindeközben agyuk látásért 
felelős tarkótáji területe volt aktív,

a tudatosságért, a tervezésért és a magasabb 
rendű gondolkodásért felelős homloktáji 
területek pedig passzívak maradtak. Azaz 
a tévesen válaszoló kísérleti alanyok nem 
hazudtak, csak másként látták a valóságot. 
„Látni annyit jelent -  magyarázta Gregory 
Berns - ,  mint elhinni, amit a csoportunk is hisz”. 
Antonio Damasio neurológus ezt a következők
kel egészítette ki: Descartes tévedett, nem 
vagyunk racionális lények, a döntéseinkben 
a racionalitás mellett éppolyan fontos szerepet 
játszanak az érzelmek és a szociális kontextus.

Tudom, hogy itt élek Európa Kulturális 
Fővárosában, csak nem mindig érzem. Mit is 
szeretnék? Azt, amit sugalmaznak nekem?
A Népszabadság május 14-i számában egy 
negyedoldalasra összenyomott EKF-es PR 
cikkben az 50 éves Pécsi Balettről szóltak.
A betűnagyság talán fele volt a még éppenhogy 
olvashatónak. A címen kívül egy betűt sem 
olvasott el senki, hacsak nem nagyítóval 
próbálkozott. A másik negyed oldalt az újság 
szürreál-vitriolos hangú publicistája töltötte ki: 
őspatkány terjeszt kórt címmel. Mennyire 
hatékony ez a fajta kommunikáció? Szegeden is 
láttam egy Pécset hirdető óriásplakátot a har
madik emelet magasságában. Szöveg bőven 
volt rajta, csak annyit lehetett elolvasni, hogy 
Pécs. E két dolog árából finanszírozni lehetett 
volna egy színházi előadást, regényt íratni 
valakivel, finanszírozni a Közelítés Galéria 
bezárásra ítélt kiállítótermét, stb.

Szeretném azt érezni, hogy Pécsett van 
a világ közepe. Mert olyan nívójú események 
zajlanak, olyat lehet látni, hallani, ami büszkévé 
tesz. Már csak egy sétára is érdemes legyen 
kimenni a főtérre, a sétálóutcákba, vagy kiülni 
a Sétatéren a padra. Hogy legyen karnevál, 
vagy zsongás, néhány meghitt, intim pillanat... 
Valami.

A Tavaszi Fesztivállal elkezdtek sokasodni 
az események. Áprilistól már-már követhetetlen 
a dömping. A Fringe Pécs 2010 három nap alatt 
300 művészeti programot jelentett, és 10 ezer 
látogatót. 16 ezren látogattak ki a Pécsi 
Egyetemi Napokra. Mindkét szám lehetett volna 
több is ennél, ha szebb az idő. Az egyetemi 
fesztivált a 2009 márciusában anyagi okok

miatt bezárt Bőrgyár területén rendezték.
Az 1762-ben indult Höfler András-féle tímárság- 
ra visszavezethető gyár 1890 óta működött 
a Siklósi út mellett, mára csak ipartörténeti 
emlék, divatos retro-díszlet csupán a romos 
helyszín. Valószerűtlenül hatott a vámpírfilmek
ből ismert Tito & Tarantula mexikói hangulatú 
zenéje azon a színpadon, ahol a rákövetkező 
napon a Csík zenekar búsulva vigadására 
tomboltak ezerötszázan. Csűrdöngölve, üvöltve 
nótázott az első sorban két majd’ nagypapako
rú, testes részeg a csókolózó medikusok, jurá
tusok közt. Álltam a tömegben, s nem hittem 
a szememnek: vámpírnak öltözött, diákrektoruk 
megválasztásáért kampányoló egyetemisták 
táncoltak egy szőke parókás, sertést formáló 
kabalaállattal, de púnknak is öltöztek diákok, 
vikingeknek, skótoknak, nagy süvegű tótok
nak... Akadt néhány fiatal költő is, vagy 
a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, előbbiek 
felolvasására tízen-húszan, utóbbiak előadására 
a szervezővel együtt talán ha hatan voltak 
kíváncsiak.

Az EKF évből már négy hónap elszelelt, 
egyre több az esemény, több közönségszervező 
panaszkodott, hogy nehéz közönséget gyűjteni. 
Nem a népünnepélyekre, hanem az olyan kul
turális eseményekre, amelyek megadják az év 
rangját, amelyek szellemi potenciált is igényel
nek a befogadótól. Több intézményvezetőtől 
hallottam, hogy nincs semminek visszhangja. 
Minden eseményt szépen beharangoznak, de 
hogy ott mi történt, arról már nem sok szó esik 
utána, nincs tanulság. Arra már nem jut az 
EKF-es kommunikációra szánt 880 millióból? -  
kérdezték. Pedig sorra jönnek érdekes előadók, 
mint például Stéphainie Blanchoud, aki a szép
szelíd hangjával egy étteremben adott sanzon
esttel varázsolt el vagy 150 embert, vagy itt járt 
egy világsztárunk, Rost Andrea, aki a feledhető, 
kudarcízű világzenei esztrádműsorával hatalmas 
tapsokat kapott a kritikátlan, majd ezerfős 
közönségétől.

Úgyhogy maradt az Echo szerkesztőségének 
dolog bőven!

Tisztelettel:
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„Tisztelték a művészeket...”
Beszélgetés Pinczehelyi Sándor Munkácsy-díjas (1989), 

Érdemes (2004) és Kiváló művésszel (2009), 
a Pécsi Galéria egykori alapító-igazgatójával

„Pécs a szocializmus idején jelentős politikai, 
társadalmi és gazdasági szerepet töltött be; gaz
dag történeti öröksége, felsőoktatási intézmé
nyei, múzeumai és az itt élő művészek tevékeny
sége nyomán a Dél-Dunántúl kulturális központ
ja volt.” -  írja Mester Tibor a Pécsi városlakók 
mentális térképei című tanulmányában'. Pécs te
hát már az „átkosban” kulturális főváros volt, de 
legalábbis így az EKF története is minden bi
zonnyal a ’70-es ’8o-as években kezdődik. Az 
Echo most induló interjúsorozatában e korszak 
tanúival, az akkori kulturális élet meghatározó 
egyéniségeivel ezt az utat szeretnénk bejárni.

— A Pécsi Galéria 33 éves 
működéséből 22 év a nevedhez kötődik.
Hogy jött létre a galéria?

— Amikor 1973-ban megnyílt
a Csontváry Múzeum, a pécsi képzőművészek 
szervezete és a Janus Pannonius Múzeum 
elvesztette sok éven keresztül kiállítási célokra 
használt nagytermét, amelynek tárlatait nem
egyszer országos érdeklődés övezte. Bár a 
Csontváry megnyitása nagy örömet okozott, 
ugyanakkor veszélybe került a helyi művészek 
bemutatkozási lehetősége és az akkorra már 
meghonosodott országos kiállítások, biennálék 
megszervezése. A Városi Tanács illetékesei 
először a Déryné utcai (ma Mária utca) 
Bányászati Múzeum épületében, később a 
Színház téri volt szakszervezeti könyvtár helyén 
találtak ideiglenes megoldást.
1977 augusztusában neveztek ki, Schenk János 
ajánlására, a Városi Kiállítóterem, néhány hét 
után, új nevén a Pécsi Galéria vezetőjének, 
azzal a feladattal, hogy az igényeket koordinál
va szervezzem a kiállításokat, alakítsam ki 
elképzeléseim szerint a galéria arculatát.

— Miért éppen rád gondoltak?
— Gondolom a Pécsi Műhely2, és a 

múzeumi munkám alapján kerülhettem képbe. 
1960-ban jöttem Pécsre a Művészeti 
Gimnáziumba -  azóta itt élek -  ismertek és 
tudták mire vagyok képes. Boldogan elvállal
tam, mert a kiállítás szervezés, rendezés mindig 
érdekelt. A múzeumban ezzel is foglalkoztam, 
olyan kiváló mesterek mellett, mint Romváry 
Ferenc és Hárs Éva. Megtanultam a műtárgy
kezelést, a grafikai munkákat, megismertem
a legjobb magyar művészeket. A hetvenes évek
ben Pécs szerencsés helyzetbe került, hiszen 
progresszív képzőművészeti élete, múzeumai 
irigylésre méltóak voltak. Kinevezésemkor 
tudtam, hogy a hagyományokra, az itteni 
idősebb művészek munkásságára, a meglévő 
képzőművészeti múzeumokra (Modern Magyar 
Képtár, Csontváry és Vasarely Múzeum) és 
kitűnő gyűjteményeik ismeretére bátran épít

hetek. Egyértelmű volt, hogy olyan eseménye
ket kell szervezni a szűk anyagi lehetőségek 
és a nehézkes kapcsolatépítés mellett, amelyek 
az aktuális tendenciákat mutatják be, legyen 
az képzőművészet, iparművészet, fotó vagy 
építészet. A meghívásos, csoportos bemutat
kozásoknak köszönhetően, amelyekkel 
lehetőséget teremtettünk a hazai művészek 
számára, hogy Nyugat- és Kelet-Európa alkotói
val együtt mutathassák be alkotásaikat, 
hamarosan a Pécsi Galériát fontos kiállítóhely
ként emlegették az országban, később 
külföldön is. Jelentős nemzetközi kapcsolatokat 
építettünk ki, ebben nagy szerepet töltött be 
a kezelésünkben lévő Pécsi Grafikai Műhely is, 
amely megszűnéséig fogadott magyar és külföl
di művészeket. A személyes ismeretségek jelen
tősen hozzájárultak ahhoz, hogy a galéria 
beépüljön a köztudatba: a kiállítók és a közön
ség elvitték a világba intézményünk jó hírét.

— Milyen képzőművészeti élet előzte 
meg a Galéria megnyitását?

— Pécs városában a múzeumi kultúrá
nak komoly hagyománya alakult ki. Kezdve a 
román kori kőtárral, amely Közép-Európa, vagy 
talán egész Európa egyik legjobb román kori 
kőtára, a kor csúcsteljesítményei közé tartozó 
munkák bemutatásával. Megjegyzem erről 
szinte soha, sehol sem hallunk! Pedig a kőtár 
értékeire akár egy turisztikai programot is fel 
lehetne fűzni.

A ’7o-es évek a múzeumalapítások időszaka 
volt. Lehet azt mondani, hogy ezt túldimen
zionálták, de egy olyan város számára, ahol 
turisztikai szempontból nehézkes három napot 
eltölteni, nagy fontossággal bírt. Ma is lehetne 
tovább erősíteni ezt az imázst, a múzeumok 
anyaga a mai napig igen jelentős, miközben 
méltánytalanul rossz a PR-jük. Létrejöttükkor 
olyan gyűjteménnyel rendelkeztek, különösen 
a Modern Magyar Képtár, amelyet a 
II. világháború után számított időszaktól kezdve 
még a Nemzeti Galériában sem lehetett látni.

1973-ban megnyílt a Csontváry Múzeum, 
majd 1976-ban a Vasarely, de már 1974-ben, 
Magyarországon először (!) negyvenkét darab 
Vasarely szerigráfiát állítottak ki a régészeti 
múzeum emeletén. Akkor Vasarely szerepe 
meghatározó volt az európai művészetben.
Most a pécsi múzeumban legalább hétszáz 
hasonló nyomat van, a többi nagyméretű mű 
mellett, de akkoriban ennek a negyvenkét szeri
gráfiának kiemelkedő jelentősége volt, 
különösen, hogy Vasarely csak két helyre 
adományozott belőlük: a Szépművészeti 
Múzeumba és Pécsre. Én a saját kezemmel 
vonaton hoztam le őket Budapestről egy óriási 
mappában.

De ugyancsak említhetném a Magyar 
Aktivizmus kiállítást 1975-ben, még a Mária 
utcai szobákban, amelyet a Nemzeti Galéria és 
a Janus Pannonius Múzeum anyagából váloga
tott Szabó Júlia, az aktivizmus hazai szakértője, 
a kiállítás főrendezője.

És nem szabad elfelejtkeznünk az 1968 óta 
megrendezett kerámia és kisplasztikái bien- 
nálékról, amelyekhez akár a Mária utcában, 
akár később, 1977-től a Színház téren, a mai 
Corso étterem helyén, nem volt megfelelő a 
helyszín. A Városi Tanács felismerte, hogy szük
ség van egy tágasabb térre, ahol a biennálékat, 
országos kiállításokat lehet rendezni. Attól 
tartottak, hogy a kulturális vezetés megfelelő 
körülmények hiányában elviszi a szakmában 
óriási jelentőséggel bíró, a résztvevők számára 
is rangot adó, országos eseményt.
Amikor a Kamaraszínház felújítása megkezdő
dött, a könyvtár elköltözött, a kávéház korábbi 
helyén indult a munka, miközben megszületett 
a Széchenyi téri pincegaléria ideája. 1979
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Neue Kunst 
aus Ungarn

nyarán a Nagy Lajos Gimnázium kollégiuma 
alatti egykori légoltalmi pincéből megnyílt a ma 
is ismert Pécsi Galéria. 1981 végén a színházi 
építkezések felgyorsulásával viszont megszűnt 
a Színház téri terem. 1984 decemberében -  
a Városi Tanács újabb, jelentős anyagi 
ráfordításával átadták a Pécsi Kisgalériát, 
ahol a kisebb kiállítótér mellett végre önálló 
iroda, megfelelő raktárak, vendégszobák álltak 
rendelkezésünkre.

— Én budapestiként 1982-ben hallot
tam a Pécsi Galériáról először, amikor a 
Dorottya utcai Galériában megnéztem a francia 
GRAPUS Csoport kiállítását, ami előtte Pécsett 
volt. A katalógusban láttam képet a Galériáról, 
aminek a hangulata felkeltette az érdek
lődésemet. Minek köszönheti Pécs, hogy 
Budapesten is úgy emlegették, mint a 
képzőművészet fellegvárát?

— Már a ’8o-as évek előtt meg
döbbentették a pécsi művészek a fővárosiakat. 
1969-ben volt a Nemzeti Galériában Pécs- 
Baranya képzőművészeinek kiállítása. Ez egy 
olyan bemutatkozás volt, amit elsősorban 
Martyn Ferenc neve fémjelezett, de itt állított ki 
Lantos Ferenc, Bizse János, Soltra Elemér,
Kelle Sándor, Kőibe Mihály is. Ők mind olyan 
képzőművészetet műveltek, ami akkoriban nem
igen volt elfogadott Magyarországon. Az, hogy
a Nemzeti Galéria termeiben ilyen munkákat 
állítottak ki, ez azt jelezte, hogy Pécsett más 
történik, mint ami itthon szokásos. És ebben 
a „másban” Martyn Ferenc kiemelkedő szerepet 
játszott. Az általa képviselt európai szellemiség 
és képzőművészeti ízlés nagy hatással volt a 
körülötte élőkre. A többiek, akiket felsoroltam 
és mások is, hasonló munkákat hoztak létre.
A vele együtt munkálkodó emberek, akik akkor 
a Művészeti Gimnáziumban vagy a Pécsi 
Pedagógiai Főiskolán (később Tanárképző) taní
tottak, már másképp gondolkodtak a 
képzőművészetről, mint ahogy általában elfo
gadott volt Magyarországon.

A másik fontos szereplő Lantos Ferenc volt, 
aki folyamatos megújuló szemléletével sokakat 
fölnevelt. A két különféle irányzat, a figuratív és 
nonfiguratív, jól megfért egymással. Mindkét 
vonal máig kitapintható a város képzőművészeti 
életében.

— És valószínűleg az sem volt mel
lékes, hogy keletre és nyugatra egyaránt nyi

1974 -  Pinczehelyi Sándor kiállításm egnyitója a múzeum 
Néprajzi osztályán. Az előtérben Romváry Ferenc, Beke 
László és Pinczehelyi Sándor.

tottatok. Ehhez azért kellett némi bátorság és 
támogatás a politikai hatalom részéről...

— Bármilyen hihetetlen, meglehetősen 
önállóak voltunk: nem szólt bele senki sem
a munkánkba! Ki szólt volna bele? Alapvetően 
szerették, tisztelték, ismerték a művészeket. 
Biztos, hogy voltak olyan kiállítások, amelyeket 
a pártbizottságról szóvá tettek a város kulturális 
osztályának, de ezeket valaki mindig megvédte. 
Egész más viszony volt egyébként a „hivata
losak” (sic!) és a kultúra művelői között. Azok, 
akik a pénzt adták, nem arisztokratikus fen- 
sőbbséggel viszonyultak hozzánk. Bármikor 
bemehettem a művelődési osztály vezetőjéhez, 
Csorba Tivadarhoz pénzt kérni. Ő meg elküldött 
Tavasz Terihez, a gazdasági osztályra, aki vagy 
tudott adni vagy nem, de a dolog ennyivel le 
volt rendezve. Nem kellett köröket futni. Hozzá 
teszem, nagyon kevés pénzből gazdálkodtunk.
És mindent, rendezéstől a szállításig, a kataló
gusig magunk végeztünk el. Még a plakátokat 
is mi nyomtattuk a saját szitaműhelyünkben, 
abban az időben, amikor még az írógépeket is 
nyilvántartották.

— Volt ebben kultúrpolitika?
— Ezt nem tudom megítélni. Nekem 

ez volt a természetes közegem. Egyetlen kiál
lítást kellett három nap után bezárnom: Lovas 
Ilona kiállítása a Színház téren, és mai napig 
nem tudom miért. A magyar installációs 
művészet egyik első produktuma volt.
1985-ben megrendezhettük az A.E.Bizottság 
kiállítását (fe Lugossy László, ef Zámbó István, 
Wahorn András) egy fantasztikus koncerttel, 
pedig ők gyakran felkavarták a hatalom kedé
lyét. Pécsett semmi probléma nem volt. Annyi 
embert azóta sem láttam a Galériában.

Vagy mondok egy korábbi példát. Az esseni 
Folkwang Múzeumban Dieter Honisch, a 
múzeum igazgatója érdeklődött a magyar 
művészet iránt. Elsőként állította ki magyar 
művészek: Bak Imre, Nádler István, Lakner 
László munkáit. Tőlük hallott a pécsi múzeum
ról. Felvettük a kapcsolatot és a gyűjteményük
ből, Európa legjobb művészeitől, akiket a szo
cialista blokkban máshol nemigen lehetett látni, 
rendeztünk egy kiállítást (Nyugat-Németország- 
ból!) a mostani Csontváry Múzeum helyén. Bár 
ebben én is benne voltam, de a kiállítás főszer
vezőjeként Romváry Ferenc és Hárs Éva nevét 
említhetem meg. Lehet, hogy őket figyelmeztet
ték, nem kellene egy nyugatnémet kiállítást ide
hozni, de épp ellenkezőleg, azt is mondhatták, 
hogy jó, legyen, mert nekünk arra is nyitni kell.

19 7 7 -A  Kunstmagazin címlapja

De tovább megyek: mivel Dieter Honisch 
Bak Imrétől, Nádler Istvántól hallott a pécsi 
művészeti életről, 1973-ban eljött Pécsre és 
meglátogatta a Pécsi Műhelyt és a múzeumot. 
Majd 1977-ben, a Kasseli Documenta idején, 
írt a Pécsi Műhelyről, a múzeumról, a budapesti 
és pécsi kortárs képzőművészetről a Kunst 
Magazinban, amelynek a címlapján is 
„véletlenül” egy pécsi művész munkája jelent 
meg. Azt hiszem, ha a ’70-es években két 
magyar városról emlékeznek meg, mint a 
képzőművészet európai mércével is mérhető 
helyeiről, akkor ez valamit csak jelent.

— A te munkáidba sem szóltak bele?
— Nem. De lehet, hogy minket nem 

vettek komolyan. Tény, hogy amiket csináltunk 
mindig megjelent a közönség előtt. 1974-ben
a Néprajzi Múzeum egy kis kiállítótermében 
a sarló-kalapácsos, utcakő-csillagos és egyéb 
munkáimat állítottam ki. 1974-ben! Katalógus 
készült róla. 1977-ben a Színház téren hasonló 
jellegű munkákból nyílt kiállításom. Senki sem 
nehezményezte. Legalábbis nem tudok róla...

— Gondolom, ebben szerepet játszott 
az is, hogy Pécs elég messze volt Budapest
től...

— Igen, meg talán az is, hogy a 
várost kísérleti terepként is tekintették, amiben 
feltehetőleg nagy szerepet játszott Aczél 
Györgynek Pécsett és Baranyában betöltött 
szerepe. (Aczél György választókerülete 1958- 
1967 között Baranya, 1971-1990-ig Pécs volt). 
Egy személyes élményem is van vele kapcsolat
ban: 1981 őszén kaptam meg Király utcai 
műteremlakásunkat, Valkó László szintén.
A megyei pártbizottság első titkára Lukács 
János, Aczél György és Takács Gyula, tanácsel
nök-helyettes meglátogatták a fiatal művésze
ket. A protokolláris eseményből egy jó beszél
getés lett. Biztos vagyok benne, hogy Aczél 
sokat tett a pécsi múzeumokért. Nélküle való
színűleg nehezebben jött volna létre Pécsett 
1976-ban a Vasarely Múzeum. Hiszen épület 
és különféle biztosítékok kellettek ahhoz, hogy 
fogadhassuk ezeket a munkákat. Komoly 
kultúrdiplomáciai tett volt. Sok-sok mű azért 
került ide, a képtárba, mert tudták, hogy jó és 
megbecsült helye lesz és főleg, hogy kiállítjuk.

2010/2 echo 3
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— Abban az időben Budapesten na
gyon sok alternatív lakáskiállítás és perfor- 
mance volt. Mennyire volt jellemző ez abban 
az időben Pécsett?

— Nem volt jellemző, mert fórumot 
mindenki kapott, nem kellett partizánakciókba 
bonyolódni.

Minden év júniusában kiküldtük az akkori 
Művészeti Alap pécsi tagjainak a jelentkezési 
felhívást a következő évi kiállításokra. így 4-5 
évenként a pécsi alkotók közül mindenkire sor 
került. De az Alap-tagság által garantált szín
vonalhoz ragaszkodtam, ez volt a szakmai mini
mum, valahol meg kellett húzni a határt. 
Egyetlen egy ilyen alternatív jellegű esemény 
volt. 1973-ban a Gellér Brúnó kertjében csinál
tunk Kép-tárgy-akció címmel egy májusi közös 
összejövetelt, kiállítással, koncerttel, etc.
A képek alapján tudjuk, hogy a politikai 
rendőrség részéről voltak ott illetékesek, hiszen 
a megjelentek közül elég sokan számíthattak az 
„érdeklődésükre”. A tömegben ott ült Csorba 
Tivadar is, aki akkor a pártbizottságon dolgo
zott. Ott és akkor néhány nagyon fontos mű

született, például Halász Karcsinak dobozokra 
készült nagy festményei, Pálinkás Gyuri tetőn 
gépelő akciója, a kékre festett fű az én 
munkáim körül, Kismányoky Károly és Gellér 
Brúnó konceptuális művei. Manapság, amikor 
már történetileg dolgozzák fel ezt a korszakot, 
ennél sokkal kisebb fővárosi történések 
lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak. Pécsről 
közel sem esik szó a valós értékéhez mérten.

— Van ma folytatása a munkátoknak? 
Látható a folytonosság a pécsi képző- 
művészetben?

— Akiknek a működése szellemi
ségében a mi munkánk folytatásának 
tekinthető, azok a Közelítés Művészeti 
Egyesület keretében dolgoznak, ők képviselik 
manapság azt a friss, aktuális irányt, amire mi 
is törekedtünk. Az országos tendenciát tekintve 
azonban - ,  bármennyire jelentős a művészeti 
képzés a városban - ,  a pécsi képzőművészet a 
hetvenes évekbeli önmagához képest a közép
szintre süllyedt. Nem látom, hogy a világ vagy 
Európa sokrétű törekvéseihez kapcsolódnánk, 
inkább a szokásos műfajokban dolgoznak az 
alkotók.

— Mi ennek az oka?
— A vizuális művészetekben hiányzik 

a kitekintés, a tájékozódás, a meghatározó 
művészeti kapcsolat, a nemzetközi megméret
tetés. Jó kis beltenyészet lettünk. De nem lehet

általánosítani. Természetesen van öt-tíz 
képzőművész, akinek munkássága nemzetközi 
mércével mérhető. Közülük egy-kettő külföldön 
is ismert, fontos kiállításokon vesz részt, 
könyvekben reprodukálják és jelentős köz- 
gyűjtemények őrzik műveit vagy épp hivatkoz
nak rájuk. De nagyon sokat kellene a hozzá
értőknek azon dolgozni, sok pénz segítségével, 
hogy a többiek is az őket megillető helyre 
kerülhessenek.

— Mennyire tűzte a pécsi 
képzőművészetet zászlajára a kulturális 
főváros?

— Semennyire, mint ahogy egyetlen 
műfajt sem kezel kiemelten. Véleményem 
szerint hagyni kellett volna, hogy a város élje 
a maga normális kulturális életét, kiegészítve 
műfajonként öt kiemelt produkcióval, amelye
kért akár 1000 km-es távolságból is megéri ide 
jönni. Itt azonban a különféle programokat 
összemosták és egy szinten kezelik: a 
Bauhaust a hímzőszakkörei, a lengyel plakát
kiállítást a most beerőszakolt Munkácsy kiál
lítással. Szerintem ez óriási hiba.

1980 -  A Pécsi Műhely kiállítását Kircsi László 
nyitotta meg

Ráadásul helyszínek nélkül nem lehet 
kiemelkedő programot szervezni. A személyi 
feltételek viszont a programtanácsban, amely
nek magam is tagja voltam, rendelkezésre áll
tak. Amikor felfüggesztették a működésünket 
2007-ben és megköszönték a munkánkat, átad
tam az általam készített vizuális programot. 
Senki nem foglalkozott vele többet. AZ EKF 
valódi sikere érdekében azokkal kellett volna 
dolgozni, akik értenek hozzá, és akik ismerik a 
város kvalitásait. Tisztelni kellene a művészeket 
és a szakértelmet... ■

1 In: Terek és szövegek: Újabb perspektívák a városku
tatásban. (N. Kovács Tímea, Böhm Gábor, Mester Tibor, 
szerk. Kijárat Kiadó, Budapest 2005)

2 „Pécsi Műhely (1970-1980) Lantos Ferenc által vezetett 
pécsi Iparművészeti Stúdió. 13 . sz-i Pécsi Műhelytől köl
csönözték csoportjuk elnevezését. A középkori kated- 
rálisok építőinek késői utódaiként, a korban és tech
nikában hozzájuk közel álló Bauhaus tevékenységét te
kintették példaadónak. Figyelemmel kísérték a korabeli 
legfrissebb művészeti irányzatok európai és magyar- 
országi térhódítását. Lantos Ferenc útmutatásait követve 
új vizuális nyelv, új vizuális kultúra megalapozásán 
munkálkodtak.” (Hornyik Sándor, Artportal) http://artpor-
tal.hu/lexikon/muveszetiJranyzatok/pecsi_muhely

A Pannon Puma búvóhelye a Mecsekben?

Március elején születésnapi meghívót dobott 
szét a netpostás. A Közelítés Művészeti 
Egyesület (angolul: AAA, Approach Art 
Association) -  a közbeszédben mindenki 
számára csak: „Közelítés” -  tizenöt éves fenn
állása alkalmából rendezett eseménysorozatra 
szólt. A meghívó ötletes grafikája egy kvázi- 
tudományos, matematikára hajazó képletben 
formalizálja azt a többtényezős összefüggés- 
rendszert, amely mint kulturális környezet 
meghatározza a Közelítés mozgáspályáját:
EKF, politika, Művészeti Kar, Eu., stb.

Néhány héten át kiterjesztett helyszíneken 
(Nádor Galéria, HattyúHáz kiállítóterem)' és 
időben szétkent eseményhorizonton video- 
és dokumentáció kiállítás, kerekasztal-beszél- 
getés, pályázat a tagok számára, valamint 
párhuzamos kiállítások az új és a jelenlegi 
tagok munkáiból szegélyezték a visszapillantás 
és megemlékezés aktusát.1 2

Az eseménysorozat a megalakulás, és az 
azóta eltelt időszak értékelésével egyben alkal
mat teremtett az emlékező visszatekintésre és 
a funkcionális analízisre: mi (volt) a szerepe 
az egyesületnek a pécsi szcénán belül, van-e a 
lokálison túlmutató érvényességű kisugárzása, 
hol a KME mint művészeti szerveződés helye 
az intézményrendszeri minták és szerepek 
kultúrájában?

Egyenletes közelítés

A ’90-es évek közepén a Közelítés megalaku
lására minimum sajátosnak nevezhető társa
dalmi körülmények között került sor. A rend
szerváltást követő évek tapasztalatai, az 
átmenet bizonytalansága nem kedvezett 
a művészeti szervezetek létrejöttének. Abban 
a káoszban, amikor művészeti szervezetek, 
egyesületek komplett vagyona és ingósága 
tűnt el szőrén-szálán, vagy elprivatizálták, nem 
számított vonzónak az átalakulási modell. 
Nehéz idők voltak; ráadásul a kulturális-poli
tikai változás együtt járt egy határozott 
művészeti paradigmaváltással. Nos, ekkortájt, 
bár 200 km-re a Budapestnek nevezett kul
turális centrumtól és a központi elosztó rend
szerektől, egy vidéki városban, Pécsett, valami 
izzani kezdett, „szép lángra gyulladt”. Annál 
meglepőbb viszont a szerveződés jellege, sőt 
kicsit „oldschool” névválasztása is. A generá
ciós alapon szerveződő, ifjúsági művészeti 
szervezetek merő anakronizmusnak, a késői 
Kádár-korszak zárványainak tűntek. A magyar- 
országi művészeti intézményrendszer felemás 
átalakulása közepette teljességgel posztszoci
alista szervezeti formának számított a 
képzőművészet korosztályi önszerveződése. 
Bőven volt viszont rés az alulról szerveződő 
institúciók és a poszt-kádári intézmények 
lazán kapcsolódó rendszerében. Minden 
korszakban léteznek informális, ki nem mon
dott viselkedésminták, szemléletmódok -  
esztétikai értelemben az életkori rétegezett- 
ségű szakmai csoportok ekkoriban többnyire 
a progresszív csoporttudat minden áron való 
fenntartásáért folytatott (amúgy reménytelen) 
küzdelem terepei voltak.3

A mából visszatekintve a Közelítés létrejöt
tével valamifajta alternatíva lehetőségét villan
totta fel a művészeti közélet nyilvánosság
teremtési programjában. Enyhe ellentmondás
nak tűnik mindez, ha meggondoljuk, hogy 
a Közelítés egy volt a számos lehetséges 
szervezet között, valahogy úgy, mint a számta
lan, évente megalakutó majd csődbe menő 
kis- és középvállalkozás akkoriban
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Érintő mentén
Ká-em-e, azaz:
Közelítés Művészeti Egyesület, Pécs

Magyarországon. Az egyesület azonban mégsem 
erről, hanem művészeti programjáról lett ismert, 
illetve arról a korlátozott kiterjedésű, mégis 
lokálisan hatékony szakmai és személyes net- 
work-ről, amit az egyesület vezetői, képviselői 
teremtettek meg. A szokásos képzőművészeti 
műhely-dimenzióból kinőve igazi kulturális 
tényezővé váltak. Az eltelt időben megvalósított 
projektjeik a jellemzően fővárosi hegemónia 
mellett egy újabb helyszínt rajzoltak fel a mag
yarországi kortárs képzőművészeti élet térképre, 
mégpedig a hangsúlyos nemzetközi jelenlét igé
nyével. Mindezt a Mátyás király utcai kicsiny 
pincegaléria dohos levegőjéből indítva.

Milyennek is tűnt a Közelítés a megalaku
lását követő években, a 2000-es évek elején? 
Lazának, talán egy kicsit kifejezetten slampos- 
nak is, ami a szervezettséget, a munka precizi
tását, vagy a meghívók, kiadványok nyelvi 
igényességét illeti. Verhetetlenek voltak viszont 
a kortárs színtér ütőerének kitapintásában, egy 
olyan időszakban, amikor a „gyertek le és 
csinálunk valamit” ősmaszatos állapota már 
csak valahol a neoavantgárd képzőművészeti 
félmúltban rémlett fel. A formálatlan produkciós 
keretek azonban nagyon kreatív művészeti 
termelőerőkkel párosultak; szinte a lehetetlen 
megkísértése volt némely projekt, vagy 
meghívás. Pontosan ez a szabadság, a figyelem 
fókuszából a perifériára történő kiruccanás fel
szabadító hatása fordította meg az előjeleket 
és eredményezett pregnáns művészetet. Egy 
kisközösség kultúráját megteremtve, és arra 
építve kezdett kapcsolatokra találni más hason
ló, művészeti kánonteremtő formációkkal, 
intézményekkel. Mára kulturális vonzerőt 
(és remek pályázati tehetőségeket) jelent a 
Közelítés az ország déli szegletében, Pécsett.

Kezdetektől fontos jellemzője volt az 
egyesületnek a kötődés egyrészt a PTE 
Művészeti Kar képzéséhez, programjaihoz, 
másfelől a kommunikációkutatás és a kultúra
tudományok helyi műhelyeihez. Praktikusan

pedig az inter- és multimedialitás nyomta rá 
bélyegét az egyesület által szervezett 
eseményekre, a lassan felfejlődő tagság műfaji- 
mediális spektrumára. A legutóbbi évtized high- 
lightjai, az Alapzaj, a MediaFactory/MédiaGyár, 
a Kultúra 2000 program, a Temporary City, vagy 
az éppen futó rezidens-program mind olyan 
kurrens projektek, amelyet bármely (hazai, vagy 
külföldi) művészeti szervezet szívesen magáé
nak tudna.

A KME a gyakorlati létezéstechnikáját 
illetően olyan úton indult meg, amely hamar 
kitermelte semmivel össze nem téveszthető 
karakterét, amely karakter azonban határozott 
időszakhoz, és személyekhez, arcokhoz kötődik. 
A vezetőség mellett az egyesület jelenleg is reg
náló elnökei, Varga Rita és Doboviczki Attila 
személyes erőfeszítései és kultúráról vallott 
nézetei, kortárs művészet-képe befolyásolta 
leginkább a Közelítés pályáját. Annak ténye, 
hogy ez ennyire plasztikusan kirajzolódik, 
magával hozza az egyesület működésének és 
belső kommunikációjának sajátosságait. Míg a 
legtöbb ilyen típusú szervezetben a rövid, több
nyire a vezetőség összetétele által meghatáro
zott prosperáló- és válságkorszakok váltják 
egymást, a KME működésében ilyen hullámzás, 
generációs váltás nem figyelhető meg.

A távolból vetett pillantás számára a 
Közelítés egyértelműen a képzőművészeti 
innováció, a progresszió (akármit is jelentsen ez 
itt, ebben az összefüggésben), a participativitás 
és az informalitás közegének tűnik. A kontextus 
tehát nem más, mint a művészeti önszervező
dés a maga környezetével, lehetőségeivel, 
bukatóival, szereplőivel és hatásmechanizmu
saival -  egy magyarországi vidéki nagyváros 
relációjában a késő-kapitalizmus éveiben.
Mindez természetesen nem vesz le a többi, 
helyi művészeti szervezet, szerveződés fényere
jéből, pusztán a látszat, a látszódás, a 
láthatóság törvényszerűségeinek eredője.

Az egyesület -  saját helyzetértékelés szerint 
is -  alapvetően benne 
ragadt egy különös köz
teslétben: az intézmé
nyesülés meghatározott 
fokán. Miközben nemzet
közi nagyprojekteket 
bonyolítanak, a helyi 
(és távolabbi) művészeti 
infrastruktúra nemritkán 
félvállról veszi őket. 
Konkurencia és szubkul
túra egyben. A művésze
ti nyilvánosság határain, 
s csak részben intézmé
nyesülve az intézményi 
lét minden velejárójára 
aspirálnak. A felismeré
sek, az átgondolt 
működési profil minden

bizonnyal elvezetnek majd a működési struktúra 
és stratégia igazításához, aktualizálásához.

Flash forward -  Villanás a jövőből
A Közelítés valamennyi, az utóbbi tíz év során 
megvalósított, nemzetközi kollaboráción alapuló 
projektje túlmutat önmagán.

Az egyesület tagjainak és vezetőségének 
víziója úgy tűnik, (részben, vagy egészben) 
megvalósul. Megsejtettek valamit a jövőből, egy 
villanásnyi időtartam erejéig időutazókká lettek, 
amikor évekkel ezelőtt a MédiaGyáP megren
dezésével egy leendő kortárs művészeti 
központ létrehozását és egy biennále életre 
hívását vizionálták Pécsett. Amit akkor még 
sejteni sem tehetett, az pontosan az, hogy Pécs 
2010-ben az egyik európai kulturális főváros 
helyszíne lesz. Öt év múltán, az EKF-jelenben 
a MédiaGyár a Zsolnay Kulturális Negyed for
májában látszik (részben) megvalósulni, bien- 
nálészerűen működő esemény pedig rögtön 
több is jelentkezik: a KME csinálja a maga 
nemzetközi hatókörű és relevanciájú projektjeit 
(Temporay City, rezidens-program), és a 
Zsolnay-gyárban tavaly bemutatkozó Fiatal 
Kortárs Európai Alkotók (Jeune Création 
Européenne) biennáléja is visszaköszön idén a 
6-os főút városi szakaszára. Mindez természete
sen nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem 
lesznek gondjaik a számlák kifizetésével, és 
nem kell küzdeni egyáltalában az egyesület 
fenntartásáért, a puszta jelenlétért. A realitá
sokon innen, web 2.0-n túl. ■  1 2 3 4 5

1 A 15 év KME -  egyenletes közelítés -  rendezvénysorozat
2 Videó- és dokumentáció kiállítás, 2010. március 12 -2 1 .  

Nádor Galéria; Kerekasztal-beszélgetés 2010. március 20. 
Nádor Galéria; Új Tagok kiállítása, 2010. március 25 -  
április 9. HattyúHáz kiállítótér; jubileumi kiállítás a 
Közelítés-tagok anyagából, 2010. március 25 -  április 11. 
Nádor Galéria

3 Kínálkozó analógia a több szervezeti átalakuláson át
esett, országos hatókörű FKSE (Fiatal Képzőművészek 
Stúdiója Egyesület) Budapesten.

4 Pécs MJV Önkormányzata és a Pécs20io  
Menedzsmentközpont által (Martyn Ferenc Szabad 
Művészetoktatási Alapítvány, a Párizsi Magyar Intézet 
és a Jeune Création Européenne támogatásával) meghir
detett FIKA, „Fiatal Kortárs Állásfoglalások” (kurátor: 
Stenczer Sári) című felhívásra összesen 230 érvényes 
pályázat érkezett, ebből választotta ki a kurátor azt a 39 
művet, amelyeket 2009. május 9. és 31. között láthatott 
a közönség Pécsett. A megnyitó napján egy hattagú 
független zsűri választotta ki a legjobb tíz alkotást, mely 
a )eune Création Européenne -  Biennále Itinerante d'Art 
Contemporain 2009. szeptember 25-én nyíló kiállításán 
képviseli Magyarországot Párizsban. Az ott látható 
nemzetközi kiállítás két év alatt körbejárja a partner- 
városokat és így összességében több tízezer látogatót 
számlál majd. E körút egyik állomása lesz Pécs, 2010. 
szeptember 8. és október 15. között.

5 MediaFactory, 2004. április 13 -3 0 . nemzetközi kortárs 
művészeti szimpózium és konferencia, Zsolnay-gyár, 
szekciók: Mediafactory, Interface, Art Peripheries; 
valamint: MTA Székház, Művészetek Háza, Pécs
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Álmoktól a megvalósulásig (I.)

Közterek és parkok rehabilitációja

Az Echo cikksorozatot indít a Pécs 2010 Eu
rópa Kulturális Fővárosa program kulcspro
jektjeiről. A sorozat végigkíséri azt a fél év
tizedes folyamatot, amit az eredetileg 2010- 
re tervezett kulturális városfejlesztési elkép
zelés bejárt az álmoktól a megvalósulásig. 
Az álmok a város fizikai megújításán túl 
Pécs kulturális léptékváltását tartották szem 
előtt -  2010-ben az előbbi látványos, az 
utóbbi egyelőre várat magára. Az öt kulcs
projekt mindegyikét külön cikk tárgyalja: a 
Közterek és parkok megújítását, a Tudás- 
központot, a Konferencia- és koncertköz
pontot, a Nagy Kiállítóteret és a Zsolnay 
Kulturális Negyedet.
(A szerző oknyomozó könyve az EKF törté
netéről 2010. szeptemberben jelenik meg a 
Kalligram és a Magyar Narancs kiadásában.)

Pécs köztereinek újragondolására kiváló alkal
mat kínált az Európa Kulturális Fővárosa 
pályázat. Hiszen a közterek felett 1988-ban, 
az Európa Cantat évében megállt az idő: a ren
dezvény apropóján a belváros nagyszabású áta
lakításon esett át, ám az eltelt tizenhét év 
mindössze egyetlen köztér -  a Jókai tér -  
megújulását hozta.' A Jókai teret a kormányzat 
millenniumi programjának keretében formálták 
át, és az annak idején hevesen vitatott eset 
példaszerűen'hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
köztéralakítás érzékeny közügy, amelynek sikere 
elválaszthatatlan az előkészítés alaposságától.2 
A tér lassan tízéves története arra is rávilágít, 
hogy a terek átformálása nem ér véget a mun
kagépek levonulásával. Jelen esetben a tér 
használói sikeresen sajátították ki és formálták 
tovább, hiszen idővel mobil padok és cserepes 
növények pótolták azt, ami a tervezés során 
elmaradt. Pécsett volt emellett példa arra is, 
hogy egy-egy városfejlesztési döntés közvetet
ten és szélsőségesen befolyásolta a közterek 
használatát. Ilyen volt az Árkád Üzletház 
megépítése, amely rövid idő alatt elszívta 
a Király utcából a kereskedelmet és átalakította 
a belvárosi találkozóhelyek szerepét.

Míg Pécs konzerválta a közterek rendszer- 
váltás előtti jellegét, addig 2004-5 táján más 
városokban már érzékelhető volt a szemléletvál
tozás a közterek használatát, átalakítását, fenn
tartását illetően. Budapesten, Szegeden,

Miskolcon, Debrecenben, Győrben egyre több 
példa jelezte, hogy a terek és a nyilvánosság 
viszonya átalakulóban van, és a funkcionális, 
házak közti senkiföldjét felváltják a közösségi 
használatra, időtöltésre, kulturális programokra 
használatba vehető terek. Az önkormányzatok 
részéről rendszerint kezdeményező szándék is 
meghúzódott emögött, hiszen a jó közterek 
ösztönzik a környező épületek felújítását, 
üzletek, kávézók nyitását, és fellendíthetik egy- 
egy városrész fejlődését is.

A pécsi pályázatban megfogalmazott 
köztérátalakítás „motivációs tényező, irányadó 
beavatkozás” lehetett volna, amely megmozgat
ja az embereket és megmutatja a terekben rejlő 
lehetőségeket.3 A 2005-6-ban kidolgozott 
forgatókönyv szerint az egyes terek arculata és 
funkciói fokozatosan alakultak volna ki a 
nemzetközi jó gyakorlat mintájára, amely merít 
a köztereket használók ötleteiből, tapasztala
taiból és a társszakmákkal való együttműködés 
hozadékaiból. Az ilyen típusú beavatkozások 
nem feltétlenül költségesek, hiszen a cél nem 
csak a terek teljes körű fizikai megújítása lehet: 
jellegük, használatuk átformálása public art 
művekkel, új köztéri jelrendszerrel, akár apró 
burkolati jelekkel is elindulhat. A projekt 
„pécsisége” abban rejlett, hogy bizonyos

Régészeti feltárások a Széchenyi téren

helyszíneken újból felszínre akarta hozni 
a beton alatt rejtőző vízfolyásokat.

Az elképzelések és a megvalósítás között 
azonban hatalmas szakadék tátongott -  papír
hegyek és néhány ötletszerű hivatkozás 
tanúskodik erről.'1 Toller László polgármester 
idején a projekt kinevezett felelősei a vagyon
kezelő és a vízműcég vezetői voltak, akik mellől 
2006 végére nemcsak a pályázat egykori 
kezdeményezői, de a szakmai felügyeletet 
végző független csoport -  az Építészeti és 
Városarculati Tanács -  is kiszorult a döntés- 
hozatalból. Mivel a fejlesztéseket megalapozó 
helyzetértékelések sosem készültek el, arra sem 
született válasz, milyen igényeket kellene az 
átalakított tereknek kiszolgálniuk, hogyan 
érdemes a köztéri építészet és a történeti 
környezet viszonyát alakítani, miként biztosít
ható a terek fenntarthatósága, hogyan vehet 
részt a város lakossága a terek alakításában és 
gondozásában. Az egyik hátramaradt papírhegy 
az „Én Kulturális Fővárosom” című lakossági 
ötletpályázaté volt, amelynek 362 beérkezett 
javaslata a véleménynyilvánítás elementáris 
igényét jelezte. Mire azonban eredményt hirdet
tek, a tervpályázati dömping és a tömeges fluk
tuáció az EKF vezérkarában másra terelte a 
figyelmet. A másik előkészítő ötletpályázat 
a szakmát célozta meg, hogy begyűjtse a 
Széchenyi tértől az Indóház térig nyúló tér
sorozat átalakítására vonatkozó gondolatokat. 
Első díjat egyik ötlet sem érdemelt, de három 
teljesen eltérő szellemiségű terv rangsorolás 
nélkül díjat kapott. Az ötletpályázatok így szinte 
hatástalanul adták át a helyet a kivitelezést 
előkészítő, teljesen más szemléletet tükröző 
megvalósítási tanulmányoknak.

A jókora késéssel, 2007 végére elkészülő 
hatástanulmányok már csak négyzetméterekről, 
a felállítandó új szobrokról és rendészeti szem
pontokról beszéltek, illetve meg kellett oldaniuk 
a pályázatba kódolt pénzügyi problémát. Mivel 
a 7.4 milliárd forintos eredeti költségvetés 
messze alultervezett volt, ezért több esetben 
csökkentették az átalakítandó terület nagyságát 
és lefaragtak a műszaki tartalomból. Az alter
natíva a kevesebb köztér jobb minőségű 
felújítása lett volna, de a politikai logika inkább 
a pénz szétterítését diktálta. Több helyszínt 
kiváltottak már régebbről építési engedéllyel 
bíró terekkel, amelyek kivitelezése csak forrásra 
várt (ilyen a Kórház, a Kossuth és a 
Köztársaság tér valamint a Rókus sétány).
A színvonaluk messze elmaradt az új tervezésű
ekétől, elég arra gondolni, hogy a Köztársaság
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V Á R O S  É S  É P Í T É S Z E T

A Széchenyi tér régi-új lépcsője Az újjáéített Köztársaság tér

tér esetében egy húsz évvel azelőtt fiókban 
maradt tervet poroltak le. Az újonnan megter
vezhető tereket -  két kivétellel -  fővárosi ter
vezőirodák nyerték el, a legfontosabbakon két 
befutott, fiatal tájtervező iroda osztozott: a 
Tettyét és a Pécs Városközpontot (PVK) az S73, 
Uránváros és Kertváros főterét a Lépték-terv 
vitte el.

▲  ▲  ▲

Míg a belvároson kívüli tereket a lakosság és 
a politika viszonylagos béketűrése mellett ter
vezték át, addig a Széchenyi tér minden tekin
tetben az állatorvosi ló esetének bizonyult.5 
A közösségi emlékezetet hordozó, szimbólu
mokkal telített közterek átalakítása számos 
konfliktust tartogat, különösen, ha letisztult 
elképzelések nélkül zajlik. A 2007-es, (el)dön- 
tetlen eredménnyel záruló belvárosi ötletpályá
zat után másfél év telt el, mire kiírták a terv- 
pályázatot a tér átalakítására. A pályázat 
lényegében a tér „kicsomagolását” tekintette 
irányadónak. A Széchenyi tér akkori formáját a 
harmincas években nyerte el, amikor Körmendy 
Nándor tervei két részre osztották a teret: a 
dzsámira és környezetére, illetve egy nagyobb, 
teknőszerű részre, ahová a Szentháromság-szo
bor, majd 1956-ban Pátzay Pál Hunyadi-lovas- 
szobra került. A térképzés a lejtő problémáját 
lépcsőkkel oldotta meg. Középen autók 
parkoltak, kétoldalt mellvédek határolták el a 
körben áramló forgalomtól -  ettől izolált és 
átjárhatatlan volt, a mellvédeken viszont 
szívesen ücsörögtek, szemlélődtek az emberek. 
A „kicsomagolás” elsősorban a medence 
megszüntetését jelentette. A további elvárások

is a Jókai tér „mediterrán” átformálására 
emlékeztettek, hiszen egy faltól falig érő, autó
mentes, újból vízfelületeket nyitó, találkozó- és 
pihenőhely kialakítását vették célba. Ez az irány 
egyúttal átalakította a belváros tereinek szerep- 
osztását is: a Széchenyi tér ezentúl a csende
sebb, kisebb rendezvények, míg a közeli 
Kossuth tér a nagyrendezvények helye lenne.

A mezőnyben az ötletpályázat egyik 
nyertese, a Balogh Péter István és Mohácsi 
Sándor vezette S73 iroda terve bizonyult a 
legjobbnak. A tervezés jogát mégis második 
helyezettként kapták meg, mert a bizottság 
szerint nem született igazán meggyőző terv, 
csak „korrekt”, így nem adtak ki első díjat.6 
Építészet és képzőművészet összekapaszkodá
sát a tervben egy Párnafelhőnek becézett, 
póznára erősített felhőkompozíció jelenítette 
meg. Csobogók, szökőkutak, vízfelületek több 
helyen is feltűntek a téren. 2008 decemberében 
azonban a terveket utolérte a konzervatív for
dulat: a város döntéshozói új terveket rendeltek 
az állítólagos lakossági nyomásra hivatkozva, 
és ezeken visszatért a régire kísértetiesen 
emlékeztető teknőjelleg és térosztás, valamint 
visszanőttek a zöldfelületek is. A koncepciót 
lakossági fórumon tesztelték. Mint az lenni 
szokott, a fórum lángolt az indulatoktól, de 
nem döntötte el a kérdést, legfeljebb a „több 
zöld” tekintetében.7 Majd újabb száznyolcvan 
fokos politikai fordulat következett: Dévényi 
Sándor -  a Jókai tér tervezője, a Széchenyi 
térnek eladdig is titkos mentora -  minden poli
tikai grémiumon keresztülvitt egy harmadik, 
ezúttal inkább az első tervet idéző változatot, 
amely jelzésszerűen, elszórt kőtömbökkel utalt

vissza a mellvédekre, kiradírozta a zöld 
foltokat, a Művészetek Háza elé egy szökőku- 
tat, a városháza elé pedig egy történeti stílusú 
virágágyást biggyesztett. Kőtömbök, szökőkút, 
virágágyás, párnafelhő -  ez már minden volt, 
csak nem egy köztér kreatív újraértelmezése.

Újabb indulathullám söpört végig a városon, 
amikor a jókora késéssel felvonuló régészek 
rögtön a burkolat alatt archeológiái paradicso
mot találtak (ennek a várt-váratlan fordulatnak 
a város egy előzetes feltárással mehetett volna 
elébe). A Szent Bertalan templom ismeretlen 
részeit lelték fel például a dzsámi tövében, 
ugyanott egy csontkamra is előkerült. Kibukkant 
egy pince a tér délnyugati részén, amelyet 
bizonyos tudós vélekedésekre támaszkodva 
a közbeszéd „Drakula pincéjeként” kezdett 
emlegetni. A hangosabb véleményformálók 
a leletek bemutatását, de legalább jelzésszerű 
megjelenítését követelték, amihez a régészek 
szerint nem volt elég idő. Mindazonáltal a 
Dévényi Sándor vezette bemutatáspártiak csak 
hónapokkal később adták fel a küzdelmet 
Merza Péter fejlesztési igazgató érvei hatására -  
és akkor már javában dübörögtek a munka
gépek a Széchenyi téren.

▲  ▲  ▲

Az elkészült építészeti tervek azonban még nem 
a közterek végleges állapotát tükrözték, hiszen 
a kulturális főváros beruházásainál a kiviteli 
terveket nem az önkormányzat, hanem a ten
dereken kiválasztott kivitelezőcégek készíttették 
el. A tervek és a költségvetés összehangolása 
és minden lényeges részlet (az anyagok,

Az Irgalmasok utcája A Kossuth tér. A mélygarázs kijárata.

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ
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V Á R O S  É S  É P Í T É S Z E T

Az uránvárosi Szilárd Leó park játszótere A volt kertvárosi buszvégállomás

az utcabútorok, kiegészítők kiválasztása) a 
kivitelezésben részt vevő -  zavarbaejtően sok, 
különféle felhatalmazással rendelkező -  szerep
lő összjátékán múlt. Megbízást a Bayer Center, 
a Sztráda’92, a Sade-Magyarország és az l-Axis 
kapott: egy magasépítő cég, egy közmű- és egy 
autópálya-építő cég, illetve egy referenciák 
nélküli projekttársaság.

A köztértenderek eredményét a jelek szerint 
nem bízták a véletlenre. A PVK-t, Uránvárost és 
Kertvárost a Bayer Center nyerte el 2009 
tavaszán, ugyanaz a társaság, amely Toller 
László idején az építési megbízások zömét 
jegyezte. A PVK pályázatán a Bayer a jobboldali 
Reneszánsz Zrt.-vel indult, talán hogy ajánlata 
egyformán vonzó legyen, akár bal- akár jobb
oldali polgármester kerül ki győztesen a májusi 
választási küzdelemből. Hiszen a beadási 
határidő közvetlenül a választás előtt volt, míg 
az eredményhirdetésre már csak utána kerül
hetett sor. Figyelemreméltó módon egyedül ők 
adtak be ajánlatot a városközpontra, holott a 
többi köztérért egyszerre többen is versengtek. 
S ha akadt volna riválisuk, túlzott reményeket 
nem fűzhettek volna ahhoz, hogy az 1,7 milliár
dos költségvetésű munkát elnyerhetik egy közel 
félmilliárd forinttal drágább árajánlattal. Mégis 
elnyerték: a frissen polgármesterré választott 
Páva Zsolt ugyanis egy telefonos közvélemény
kutatás eredményére hivatkozva megszerezte 
hozzá a lakosság hozzájárulását. A felmérés 
egyebek között választ várt a kérdésre, hogy 
„A város fogadja-e el a magasabb összegű 
ajánlatot, de még ebben az évben zárja le a 
beruházást?” Az „igen”-nel válaszolók később 
átejtve érezték magukat, hiszen nem tudhatták, 
hogy a város hamarosan mégiscsak négy héttel 
későbbi határidővel köt szerződést a 
kivitelezőkkel: 2010. január 28-ig. A lakosság 
azt sem tudhatta, hogy a kétszázezresnek mon
dott közvélemény-kutatás valójában nettó 328 
ezer forintba került, és a megbízást egyenesen 
a Fidesz volt pártigazgatója, Várhegyi Attila 
cége, a Prestige Média kapta.

Ezúttal új szerepben került képbe a másik 
politikai favorit is: a BS-Axis Kft., amely koráb
ban a városvezetés kedvenc -  ám méregdrága -  
hókotró vállalkozójaként szerzett nevet. A cég- 
tulajdonos egy frissen alapított projektcég, az 
l-Axis révén nyert el rögtön három megbízást, 
összesen 1,9 milliárd forint értékben: a Pécs- 
Keletet, a panorámasétányt és az EKF-város- 
részt. Az l-Axis győzelmének egyik szépséghibá
ja, hogy a társaság jogi képviselője ugyanaz a 
Túri Attila, akivel az önkormányzat a kulturális 
fővárossal kapcsolatos ügyvédi munkák 
elvégzésére szerződött, jogi ügyekben ő tartja

például a kapcsolatot a kivitelezőkkel (ez eset
ben saját magával). Ráadásul a tenderen Túri 
öccse és egyben cégtársa, Túri Ákos nyilvánítot
ta győztesnek az l-Axist, aki a kulturális főváros 
programot lebonyolító menedzsment központ
nak dolgozik. A közel kétmilliárdos beruházási 
csomag így került egy félmillió forint alaptőké
vel létrehozott, és referenciákkal nem rendel
kező kft.-hez. Ennek a cégnek 2010 közepén -  
az utolsó számla benyújtásakor -  tizenöt éves 
jótállási időszakra kell garanciát felmutatnia.

▲  ▲  ▲

„Hunyorítva olyan, mint lennie kéne, közelről 
utánzat” -  több köztértervező építész így vagy 
hasonlóan jellemezte a készülő köztereket.
A költségvetés eleve szűk maradt a program 
csökkentése után is, ám nem feltétlenül ez 
jelentett buktatót. A Kossuth tér egy áruházi 
parkolóra emlékeztet, amit ipari lámpák világí
tanak meg; az Irgalmasok utcája felől érkezőt 
egy mélygarázs lejárója üdvözli. Az l-Axis több 
alvállalkozót nem fizetett ki Meszesen; a köztéri 
kellékek némelyike csupán lebutított változata 
az eredeti terveknek. A sok kisebb-nagyobb 
rémtörténet mellett szól a fáma pozitívumokról 
is: minden játszótér kivívta a környéken lakók 
lelkesedését, és egyértelmű siker lett az 
Uránváros főtere, amit a Bayer Center egy 
sellyei céggel, az 0  és R Kft.-vel kiviteleztetett. 
Jól sikerült a kertvárosi főtér, és a Tettyét sem 
érné kritika, ha kevesebb betont és követ 
építettek volna be a korábban vadul burjánzó 
völgybe.

A kivitelezési anomáliák megint csak 
a Széchenyi téren kapaszkodtak össze 
látványosan a politikával. Nem a régészeti 
kaland volt ugyanis az utolsó elbizonytalanító 
tényező a tekintetben, hogy milyen lesz a 
végleges tér. Hiszen a kiviteli terveket a Bayer 
Center tartotta kézben, a tervek pedig szüntelen 
módosításokon estek át. Az S73 nem vállalta a 
Bayer feltételeit, a helyükre a Kossuth teret is 
tervező pécsi építésziroda lépett. Innentől titok- 
tartási nyilatkozatok és politikusokkal való 
egyeztetés, időnként Dévényi Sándor fellépése 
-  nagyjából ezek a körök határozták meg a 
Széchenyi tér átalakulását. Az irány a költségek 
lefaragása felé mutatott, a 2009 augusztus 
végén kezdeményezett építési engedélymó
dosítás 24 (!) apró ponton változtatott az ere
deti terveken. A Párnafelhőt egy köztéri szobor
pályázaton próbálták leváltani, de jobb híján 
úgy döntöttek, csupán egy üres posztamenst 
építenek oda egy leendő mű -  esetleg ideig
lenes művek -  számára.

A Kínából rendelt gránitburkolat a december 
közepi hóviharral együtt érkezett, úgyhogy 
sátrak alatt, kordonok között, fagyban 
burkoltak. Az előszilveszteri bulira részlegesen 
járhatóvá tett tér katasztrofális állapotban volt. 
A menedzsment központ és az önkormányzat 
még abban sem értett egyet, hogy a Széchenyi 
tér valójában elkészült-e vagy sem: míg a 
menedzsment szerint át sem adták a teret, 
addig a városháza a Bayer Center nevében 
„Széchenyi tér -  magyar rekord” címmel 
köröztetett sajtóközleményt. Történt mindez egy 
hónappal azután, hogy a közgyűlés „a várható 
téli időjárási körülményekre” hivatkozva már 
elfogadott egy határidő-módosítást 2010. április 
15-éig, kötbérfizetés nélkül. Kötbérről akkor 
sem esett szó, amikor röviddel az újabb végső 
határidő lejárta előtt a testület még egy 
hónapot adott a járhatatlan Irgalmasok utcája 
befejezésére.

2010 április végén még mindig hátra volt 
néhány köztér befejezése. A Tettyén még 
januárban az alapokig kiásták a püspöki palota 
romjait, és áprilisban keveseket lepett meg, 
hogy megdőlt az egyik bástya, amiért a város 
ezúttal is állta a cechet. Amikor a legnagyobb 
összefüggő köztérrendszer, az EKF város- 
központ kontármunkának bizonyult, már az 
örök optimista Merza Péter is megengedett 
az l-Axis felé egy szolid kritikát. Csekély vigasz: 
az EKF-év észrevétlenül elmúlik, a kivitelezők 
levonulnak, a menedzsment központot szélnek 
eresztik -  a terek viszont megmaradnak. És ki 
merné megjósolni, mikor lesz újból esély olyan 
meghatározó átalakításokra, mint 2010-ben 
volt? ■

1 Ld. Patartics Zorán cikkeit: A fák fittyet hánynak a 
retorikára. Parkok parkolópályán. Echo, 2004. július. 
20-27. P-: Köztércsinálás és belváros-sorvasztás. Echo, 
2008. Június. 10 -13 . P-

2 Lásd az Echo 2001 októberi számát
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és parkok rehabilitációja -  Keretek, koncepciók, 
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5 A PVK-hoz ld. még: Bardóczi Sándor: Még 100 nap 
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http://epiteszforum.hu/node/14023, Mélyi József: 
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Pécs építészete az ezredforduló évtizedeiben
Megjegyzések két építészeti kiállítás 
ürügyén

M ire  jó  a n y ilv á n o s  b e sz é d , h a  é p íté sz e trő l s z ó l -  je g y z e t
A Pécsen zajló nagyszabású városformáló építkezések megkülönböztetett aktualitást adnak ma az építészetről szóló szakmai diskurzusoknak a vá
rosban. Jelenleg annyi újdonság épül közpénzből egyszerre, mint amennyi összesen az elmúlt 20 év alatt. Csak tavaly új térburkolatból annyi ké
szült, mint amennyi az elmúlt 30 év során mindösszesen. Talán 50 évvel korábban, az Uránváros építésekor érezhette magát a városlakó ennyire 
érintettnek a közösség nevében épülő beruházások kapcsán. Különböző vélemények publikálása és nyilvános megvitatása nélkül a legegyszerűbb 
kérdések megválaszolása sem tűnhet egyértelmű feladatnak a laikus, szakmán kívüli városlakó számára. Ezért a mennyiségi mutatók alapján arra 
számíthattunk volna, hogy elemi erejű igény mutatkozik az építészet teljesítményeit értelmező szakszerű beszéd iránt.

Az elmúlt években mégsem jöttek létre azok a rendezvények, webes vagy nyomtatott fórumok városszerte, melyek reagálhatnának, vagy éppen 
feléleszthetnék a szakmai nyilvánosság igényét. Az EKF 2010-es programkínálatát lapozgatva úgy tűnik, hogy megszaporodnak az építészeti tárgyú 
rendezvények. Ezért az Echo, az év hátralévő számaiban „HA ÉPÍTÉSZETRŐL BESZÉLÜNK” címmel új rovatot indít. A rovat célja nem csak az, hogy 
beszámoljon az eseményekről, hanem az is, hogy az építészeti nyilvánosság és publicitás szempontjai alapján értelmezze az építészeti vonatkozás
sal bíró pécsi eseményeket. Nem csupán az események tudósításának munkáit végzi majd el az új rovat, hanem arra a kérdésre is szeretne vála
szokat keresni, hogy milyen értelme és haszna lehet az építészetről szóló közbeszédnek egy városi közösség számára.

Ezzel párhuzamosan, az elmúlt 12 év gyakorlatának megfelelően, folytatódik a város építészeti teljesítményeinek értékelése.
Bencze Zoltán, a szerk.

„Sokat szenvedett a töröktől Kanizs népe, 
nagyon áhítozta a felszabadulást, de valahogy 
úgy szerette volna, hogy a török után ne jöjjön 
be a német (aztán hogy a német után bejön az 
orosz, arra nem is mertek gondolni; arra meg, 

hogy az orosz után nem jön be senki, 
mégis majdnem olyan, mintha itt volna valaki, 

no, arra végképp nem), 
hanem maga legyen az úr a saját városában. ” 

(Esterházy Péter: Harmónia cxlestis)

Ha Pécs mostani állapota...

Ha Pécs mostani állapota, a Texas-t idéző 
bevezető útjaival, feldúlt köztereivel, halmok
ban álló utcaköveivel, rendezetlenségeivel, 
bizarr részleteivel rácáfolni is látszana, ízig-vérig 
így is európai kulturális főváros. A kellő fantázi

ával vagy érdeklődéssel és elvonatkoztatási 
képességekkel megáldott látogató számára min
dez ma sem kétséges, noha az építészettel 
foglalkozó internetes fórumok kommentjei 
között bóklászva, úgy tűnhet, hogy a „közvé
lemény” Pécs esélyeit illetően erősen megosz
tott. Egy város, amelyben a kulturális törté
nelem évezredes nagyságrendben ennyire jelen 
van a maga folyamatosságában vagy töredezett
ségében, s amely életképességét a legújabb 
időkben is, a legcsalafintább körülmények 
között is, szemmel láthatóan bizonyítani tudja, 
egy magamfajta alkalmi jöttment számára min
den megérkezéskor mellbevágó élmény. Miként 
Kassák fogalmaz Pécs ihlette versében még 
a hatvanas évek derekán: „Jövök megyek / 
mintha elvesztettem volna valamit. /  
Gyerekkorom aranyhalai úszkáltak így az 
akváriumban...”.

A „Kritikai minták -  Pécs építészete '98-08" című 
kiállítás az 1998-2008 közötti időszak építészeti ered
ményeit összegezte

1998 ősz, a Pécs kortárs építészetét bemutató kiállítás 
sorozat egyik eseménye: „Faltenyészet” c. happening

A budapesti ember számára Pécs vonzerejét 
a két város közötti hasonlóság és másság 
egyidejűsége táplálja. A hasonlóság a topográ
fiájukban szembetűnő, síkság és hegyvidék 
költői egyesülésében, itt mindez kisebb lépték
ben, lokálisabban, meghittebben, 
áttekinthetőbben és sűrűbben, gazdagabban. 
Budapest horizontba vesző kontúrjaival szem
ben Pécs még éppen élhető nagyságrendű 
város. Még éppen érzékelhetően körvonalazható 
az őt éltető gazdasági és szellemi közösség 
és még éppen áttekinthető és összetartó erejű 
a történelme, amelynek nyomai leplezetlenül 
bukkannak elő a föld alól, vakolatok mögül, 
hátsó udvarokból vagy a még felismerhető 
utcahálózatból.

Másfajta megközelítésben, Hamvas Béla 
géniusz elméletét felidézve -  mint az északi 
népek számára Itália -  a pesti embernek Pécs 
a Dél géniuszának megtestesítője, „oldottság, 
derű, nyugalom, félálom, egyensúly, csökkent 
aktivitás, aranykor-ösztön (a történet 
küzdelmeiben nem részt venni), ritmikus 
életigény, idealitás, közvetlen életélvezet.”
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1998 őszén

1998 őszén tpbbhelyszínes, nagyszabású monst
re építészeti kiállítást rendezett a Magyar 
Építészek Szövetsége és a Weiler Árpád vezette 
Dél-dunántúli Építészkamara. A Jelenkor 
szerkesztőinek felkérésére született meg akkor 
Mítosz és józanság című írásom, amely össze
foglalója és egyben reflexiója volt a 20. századi 
pécsi építészettörténet kimerítően gazdag 
seregszemléjének. A 2010-es pécsi EKF évad 
előkészületei közepette, 2008 végén az utolsó 
10 év terméséből -  „Kritikai minták” címen -  
ismét építészeti kiállítást rendeztek a Cella 
Septichorában. A két kiállítás akarva, akarat
lanul egy-egy határvonalat rajzol Pécs, és 
általában az építészeti magatartásminták 
20. századi történetében. E magatartásformák 
természetesen elsősorban épületekben (is) 
manifesztálódnak, de nem mindig közvetlenül, 
és nem mindig lekövethetően. Ezért a két kiál
lítás ürügyén érdemes ezekhez az összefüg
gésekhez néhány kiegészítő gondolatot fűzni.

1998-ban, közel az ezredfordulóhoz, az 
akkori kiállítás, mint izgalmas építészeti 
kalandtúra, a maga bőségével, fordulataival, 
felszínre hozott értékeivel, tanulságaival szinte 
kínálta magát a további elemzésre, értékelésre, 
összefüggések, kölcsönhatások felfedezésére.
A tanulmány címében szereplő „mítosz és 
józanság” fogalmak egy akkoriban egyre 
kézzelfoghatóbb történeti határvonal kiraj
zolódására utaltak. Míg a korábbi évtizedekben 
az építészeti tervezésben az alapvető szakmai 
megfelelésen túl az ideológiai-politikai kiszol
gáltatottságból fakadó kényszer elfogadása 
vagy elutasítása, a kompromisszum vagy a 
lázadás gesztusai voltak meghatározók, az 
ezredvég közeledtével ezek a magatartásminták 
mindinkább anakronisztikussá váltak, az 
expresszív, harsány stílusjegyeket a megnyug
vás, a kijózanodás egyszerűbb vonalvezetése 
kezdte felváltani. A korábbi ideológiai agresszió 
nyomán, az autokratikus beavatkozások és 
az elhagyatottság miatt a város sok sérülést 
szenvedett nemcsak fizikai mivoltában, de 
történelemtől örökölt szellemiségében is. Egy 
évtizednek kellett eltelnie a rendszerváltozás 
után, hogy egyáltalán meginduljon a mester
ségesen lebénított közélet, közösségi gondol

kodás az önismeret, az önmagára találás útján. 
Ennek az ambíciónak az európai trendek is hát
szelet adtak, hiszen a regionális építészeti 
diskurzusokat a posztmodern korszak elmúltá
val a ’9o-es évek második felében az identitás- 
keresés láza fűtötte. Pécs történetében 
ugyanakkor ezt az időszakot az alacsony fordu
latszámon zajló lassú haldoklás és lassú 
éledezés töltötte ki (délszláv háború, 
elszigeteltség), amelyben a város elveszítette 
nagyrészt mesterségesen fenntartott gazdasági 
bázisait, adminisztrációját, viszont tapasztalat
lanságában mindeközben -  más magyar 
városokhoz hasonlóan -  kiengedte kezéből 
a szabad tőkeáramlással szembeni kontrollját. 
Az építészkamarai hálózat is ekkor formálódott 
még, kereste helyét és szerepét, az 
érdekérvényesítés lehetőségeit a liberalizálódott 
szakmai közéletben. A szocializmus korszakát 
leginkább jellemző pszeudoviszonyok, amelyek 
az építészetben is sokszor érthetetlen vagy 
irracionális megnyilvánulásokat eredményeztek, 
időközben átstrukturálódtak, teret engedve 
a sokszor már cinikusan leplezetlen érdekviszo
nyok érvényesülésének („országomat egy 
lóért”). Ez a furcsa átracionalizálódás az 
építészeti gondolkodásra is hatással volt.
A korábban súlyosan kompromittálódott 
modernista eszmények, mint a funkcionalitás, 
a geometrikus tömegformálás, felületképzés, 
a racionális attitűd újra előtérbe kerültek, 
áttéve a hangsúlyt az egyediről az általánosra, 
a könnyen megváltoztathatóra, amely 
egyébként a piaci viszonyok természetéhez 
amúgy is magától értetődően hozzá tartozott 
az elmúlt 20 évben. Ezekben az években már 
egyértelműen látszott, hogy a kapitalizmus 
újraéledése nem a 20. század eleji gazdagon 
díszített, zsolnays, szecessziós reprezentáció 
reneszánszának kedvez, sokkal inkább egy 
neutrális formavilágú tárgyi és építészeti vilá
got, amely a globalizáció térnyerésével a világ 
bármely részén megérthető és adaptálható. Már 
a kritikai regionalizmus divatja is védekezési 
ösztönként terjedt szét a modernizmus 
újjáéledése, a sematikus uniformizálódás által 
leginkább veszélyeztetett régiókban. A pécsi 
építészeti metamorfózisban az organikus-poszt- 
modern expresszionizmusát fokozatosan felváltó 
tájra, városi kontextusra érzékeny, de

egyértelműen modern felfogás ekkortájt egy új, 
józanságra (önazonosságra) alapuló korszak 
eljövetelének reményét testesítette meg, és 
amely egyszersmind a világháború előtt évekből 
származtatott építészeti hagyomány folytatását 
is jelentette (Schaár Erzsébet Múzeum -  Janáky 
István, Gettó Tamás tettyei lakóházai, Barbakán 
Ház -  Cságoly Ferenc, Keller Ferenc).

Átugorva az új évezred első 10 évét

Átugorva az új évezred első 10 évét, arra 
visszatekintve és mérleget vonva, a legszembe
tűnőbb újdonságot nem annyira az építészeti 
produktumok megjelenésében, sokkal inkább 
a város életét, fejlődését mozgató viszonyok, 
érdekrendszerek, az építészek szerepkörének 
radikális megváltozásában kell keresnünk. Míg 
a rendszerváltozás utáni első évtized az önálló
sulás, a magánpraxis megalapításának korsza
kát jelentette, addig a második tíz év felgyor
sult eseményei, az EKF projekt előkészítése, 
olyan elvárásokat kezdtek támasztani az 
építészekkel szemben, amelyek messze túlha
ladják a hagyományos értelemben vett szakmai 
felkészültség fogalmát. A városra hirtelen rázú
duló fejlesztési projektek vadonatúj feladatokat 
rótt az építészekre. Menet közben vált nyilván
valóvá számukra, hogy a nagyléptékű, nagy vo
lumenű tőkemozgások kívülről, és sajátos poli
tikai összefüggésrendszerben jelennek meg a 
közéleti döntések színpadán. Az új fejlesztési 
csomag nemcsak, sőt nem elsősorban tervezési 
feladatot kínált az egyszeri építész számára, 
de különleges kihívást és szélesebb hatókörű 
felelősséget is, hogy a kusza és homályos 
érdekviszonyok közepette, megfelelő kommu
nikációs és taktikai képességgel felruházva, 
alkalmas legyen minden pillanatnyi ellenérdek 
dacára egy optimális építészeti produktum 
létrehozását elősegíteni.

Ezek a sokszor lehangolóan kaotikusnak 
tűnő szituációk a megelőző korszak viszonyai 
között szocializálódott építészeket többnyire 
elkedvetlenítették, megsemmisítették, 
elmenekítették, vagy -  mert erre is van pétda -  
gátlástalan ragadozóvá tették. Csak kevesen 
maradtak a színen azok -  főként a fiatalabb 
korosztályokból - ,  akik nem kevés heroizmussal 
és vakmerőséggel belevágtak a pécsi közügyek
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Barbakán Porta -  az ú.n. „regionális ” építészet jellegzetes magyar változata



ben való aktív részvételbe, véleményt formál
nak, kezdeményeznek, érdekcsoportok között 
közvetítenek. Világossá vált, hogy -  akarva- 
akaratlanul -  aktív szereplőjévé váltak a város 
jövőjét meghatározó gazdasági és politikai 
stratégiáknak, így nem kevés rutinra tettek szert 
az ezeket meghatározó alkalmi, illetve távlati 
érdekviszonyok közötti eligazodásban.

Úgy a klasszikus, mint a szovjet típusú 
modernizmus városfejlesztési ideáit a végső, 
nagy rend megteremtése utáni vágy generálta, 
amely anyagi fedezetét, megvalósulását (vagy 
kudarcát) nem a városlakók közösségi 
elhatározásának, hanem többnyire valamely 
hatalmi érdekeltségi viszony érvényesülésének 
köszönhette. Ez alól Pécs urbanisztikai és 
építészeti fejleményei sem jelentettek kivételt.
E tekintetben erősen félreérthető az az utóbbi 
évtizedben gyakran megnyilvánuló, apokalip
tikus hangnemben előadott állásfoglalás, amely 
a jelen komiszságáért, zűrzavaráért, 
kiszámíthatatlanságáért és akulturációs 
tüneteiért a kapitalista viszonyokat és a globali
zációt teszi felelőssé. „Az értékek világát felvált
ja az érdekek világa, és ahogy Louis Mumford 
mondja a kapitalizmus kibontakozásáról: a hit 
átadja helyét a hitelnek és erre még büszkék is 
vagyunk, mondván, hogy ez a demokrácia” -  
hangzott el az Urbanisztikai Társaság konferen
ciáján 2005-ben. Mintha a jelenlegi viszonyok 
között, a korrupt, sokszor kultúrálatlan, bunkó 
befektetők, politikai kalandorok világában 
jogosan érezhetnénk nosztalgiát a szovjet hatal
mi érdekeket kiszolgáló, bürokratikus és kor
rupt államszocialista rendszer, vagy egy olyan 
történelmi kor iránt, ahol még nem volt világ
méretekben működő nagyipar, digitalizáció, 
világháló, és a többi.

Lous Mumford vagy Hamvas Béla 
szellemközpontú megállapításaira ebben az 
értelemben hivatkozni inkább félreértéshez 
vezethet. Jelenünket a mindennapi „macerás 
ügyek” kevéssé emelkedett tömege jellemzi, 
amelyek között Hamvas, Mumford igazságai 
távoli iránytűként továbbra is érvényesek, azon
ban nem visszafelé mutatnak, hanem egy 
nagyon fáradságos, napi küzdelmekkel terhes 
civil kontroll kiépítése felé, amelyet az ön- és 
közérdekek világos feltárása, hangoztatása és 
érvényesítése fog életre kelteni. A város saját 
érdeke -  építészeti vonatkozásban -  nyilván
valóan saját értékeinek megőrzése, és 
működőképességének fenntartása, a városlakó 
közösség számára vonzó és életképes jelen- és 
jövőkép felvázolása. (,.hogy végre maga legyen 
az úr a saját városában” -  Id. E.P.)

A „Kritikai minták -  Pécs építészete ’98-o8”

A „Kritikai minták -  Pécs építészete '98-08” 
című kiállítás az 1998-2008 közötti időszak 
építészeti eredményeit összegezte és minden 
részletében különbözött a 10 évvel korábbitól. 
Egységes, visszafogott előadásmódjában a 
legszembetűnőbben, de még lényegesebb, 
hogy a bemutatott anyag szelekciójában is 
radikálisan szakítani akart a hagyományos, 
„építészes” önreprezentációs stílussal. Semmi 
művészien előadott skicc, arspoétikus szöveg, 
vagy efféle önkifejezésre utaló kellék, ehelyett 
elfogulatlanságra törekvő, objektív, „kritikai” 
ismertetés fotókon, kiszerkesztett, sematizált 
rajzban, szövegben. A katalógusban bemutatott 
50, illetve a kiállításra beválogatott 10 projekt 
egy-egy problémakör emblematikus példája. 
Lakó- vagy középületek, illetve a Jókai tér, mint 
köztér, a Zsolnay kulturális negyed pedig, mint 
leendő komplex együttes szerepelt a válogatás
ban. Mára az épített városi környezetben meg
jelenő, tervező keze nyomát magán viselő új 
objektumok -  a megrendelő és a megrendelés 
jellegétől, körülményeitől függően -  nemcsak 
minőségi heterogenitást mutatnak, hanem első
sorban jellemző városi-építészeti attitűdöket, 
ad absurdum konkrét érdekcsoportokat 
képviselnek. A kultúra egyéb területeiről is 
ismerős megosztottság (művészi, kommersz, 
stb.) immár az építészetben is kezd megszokot
tá válni, s ezzel a kiállítás összeállítói is nyíltan 
szembesíteni szándékoztak a javarészt szakmai 
érdeklődőkből verbuválódott közönséget.
Az építészetben azonban ez az alapvető ellent
mondásokat magában hordozó megosztottság 
nehezen értelmezhető. Az építészeti alkotásnak 
aligha nevezhető Árkád bevásárlóközpont

inkább mint jelenség vagy tünet („áruvá transz
formáit város”) szerepelt az olyan, konszenzu
sos szakmai kvalitásokat hordozó projektek 
társaságában, mint a Barbakán Ház, a Horvát 
Oktatási Központ, a pellérdi Községháza. A 
Bíróság épülete, a kertvárosi szociális bérlakás
együttes, a Cella Septichora és a cserkúti iro
daépület urbanisztikai jelentőségüknél fogva 
vagy építészeti karakterük erőteljessége miatt 
válhattak úgynevezett kritikai mintává. A kiál
lításon csak a Zsolnay negyed terve szerepelt 
az EKF fejlesztési tervei közül, utalva az 
előkészületek bizonytalan kimenetelére.

További magyarázat nélkül egy effajta kiál
lítás voltaképpen főként apropót, kiindulási 
pontot nyújthat további beszélgetésekhez, 
vitákhoz, önmagában, méreteinél, visszafo
gottságánál fogva nem tudja áttörni az érdekte
lenség kérgesre merevedett falát. Az EKF 
pályázatok révén épülő monumentális kulturális 
projektek városi fogadtatása, adoptálási folya
mata pedig új korszakot nyit majd az 
építésztársadalom és a közvélemény, a laikus 
városlakók közötti viszonyban, s nyilván egy 
újabb építészeti kiállítás és értékelő-elemző 
katalógus majd segít abban, hogy valamely 
találó címkével ellátva idővel azok is „kritikai 
mintává” avanzsáljanak.

A modern nyugati művészetek néhány 
képviselője már a kezdetektől előrevetítette 
félelmét a történelem elvesztése, egyenes vona
lak, az egyformaság, a technikai sokszorosítás 
elterjedése, térhódítása miatt. Paul Cézanne 
például úgy fogalmazott, hogy abban a korban, 
amikor ez majd valóban bekövetkezik, már nem 
lesz érdemes élni. Pécset -  egyelőre nem 
fenyegeti ez a veszély -  itt még sokáig érdemes 
lesz élni. ■

A pellérdi Községháza -  az agglomeráció jelentőségének 
erősödését mutatja 2010/2 echo 11

Cserkúti irodaépület -  a kísérletezés ritka példája

Zsolnay negyed terve -  a bizonytalan jövő, az EKF fejlesztési tervek egyike
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Darvas Benedek -  Pintér Béla: 
Parasztopera 
Pécsi Nemzeti Színház 
Kamaraszínház 2010. március

ZÁBRÁDI MARIANN

Sírva vigad

2010. március 3-án új bemutatóra került sor 
a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában. 
Több szempontból is különleges, szokatlan, 
ám annál revelatívabb színházi élmény a 
Parasztopera című előadás Mohácsi János ren
dezésében. Elsőként a címmel azonos műfaji 
meghatározás szokatlanságán áll meg a szem. 
Az antagonisztikus ellentétet sugalló 
szóösszetétel azonban zseniális leleménye 
a szerzőnek, Pintér Bélának. Műfajteremtő 
szándékkal és hatással bír. Kérdés azonban 
mibenlétével kapcsolatban csak addig merül fel 
a gyanakvó nézőben, amíg el nem jut az 
előadás megtekintéséig. Az előadást látván 
ugyanis világossá válik a szerzői szándék, hogy 
a klasszikus értelemben vett operai szerkezetet 
a legdominánsabban népdalokkal, ugyanakkor 
recitatív elemekkel, barokkos kadenciákkal, sőt 
rock és popzenei elemekkel töltse meg. Az ere
deti darab zeneszerzője Darvas Benedek. 
Nevének említése elengedhetetlen a történet 
írója, az eredeti előadás rendezője, s egyben 
egyik főszereplője, amúgy a Társulat névadója 
Pintér Béla neve mellett, hiszen a zseniális, 
eredeti műfajújító ötlet Darvas Benedek kiváló 
arány és stílusérzéke nélkül akár az eklektika 
vakvágányára is futhatott volna. Itt azonban a 
szoros szerkezeti elem, a tragikus végkifejletű 
történet, a megannyi humorsziporka, a szöveg 
és a zene egységébe olvad össze. Az eredeti 
2002-es bemutató a szokásos Szkéné Színházi 
kis térben az állandó társulati tagokkal, a tér 
idő, cselekmény egységében zajlott a vájt fülű 
kevesek örömére. Az azóta elmúlt nyolc évben 
azonban a Parasztopera a Társulat legsikere
sebb, legtöbbet turnézott, legtöbb hazai és 
külföldi díjat, szakmai elismerést besöprő 
előadása lett. Először persze az alternatív szín
házi körökben, később a POSZT jóvoltából, és 
a jó szimattal rendelkező hazai kritikus szakma 
prominens képviselőinek köszönhetően. A 
Pintér Béla Társulat egyik legfőbb sajátossága 
tehát abban rejlik, hogy a társulatvezető saját 
színészeinek ír és rendez emblematikusan felis
merhető stílusú előadást.

Másodjára az a Pintér Béla Társulat 
történetében eleddig ismeretlen jelenség ragad
ható meg, hogy ebből sajátos közösségi szín- 
házcsinálásból kanonizált színdarab, már-már 
librettó születik, melyet itt és most Mohácsi 
János vett górcső alá, s állított színpadra. Előbb 
a kaposvári színésztanoncokkal, majd a Pécsi 
Nemzeti Színház színészgárdájával a 
Kamaraszínház színpadán. Adott tehát egy szép, 
tragikus történet, tele a népszínművekre hajazó 
humorral, mindez a fent leírt parasztoperai 
előadásmódban. Bizarr egyveleg. A hatás azon
ban már Pintérnél is, de Mohácsinál talán 
eggyel még jobban lenyűgöző, maradéktalan.
A néző egyszerre sír, nevet, mindkettőt elemen
táris erővel. A két szerző/rendező habitusában 
talán ez a pont a legrokonabb. A drámai és a 
komikus elemek szintézisének megteremtésére 
törekvés, és ennek mesteri fokon való meg
valósítása. A hideg és meleg vegyítése, 
miközben a végtermék egyáltalán nem lesz

langyos. Sőt. A pécsi előadás persze Mohácsi 
rendezői keze nyomán kicsit felduzzadt az ere
detihez képest. Azonban minden, amit hozzá
adott, az előadás előnyére vált. Állandó zene
szerzői munkatársa, Kovács Márton is a tőle 
megszokott kreativitással és zenei szakértelem
mel tette bele a magáét. Kicsit áthangszerelte, 
és kórussal egészítette ki a zenei részt. A 
kórus, mint násznép vesz részt az előadásban 
az elejétől a végéig. Itt meg is kell állni, hogy 
szót ejtsünk a Mohácsi András kiváló munkáját 
mutató színpadképről, melynek állandó „dísz
leteként” végig ott ül a kórus és a zenekar.
A tér szimmetrikus. Középen a játéktér, újra
hasznosított papírhulladék bálákkal, melyen 
ülni, állni, feküdni, bármit lehet kényelmesen.
A játékteret pedig kétoldalról szendvics formá
ban öleli körül a násznép. Egyik oldalról a 
kórus a zenekarral, másikról mi nézők, hogy 
senkinek kétsége se férjen ahhoz, hogy része-e 
a vigasságnak, tragédiának egyaránt, vagy sem. 
így vagy úgy, de mindenki benne van. Nincsen 
kívülállás. A Szkénéhez képeset jelentősen meg
nőtt a tér, a hagyományos játékszínen kívül 
például a teret átíveli egy extrém sport parkok
ból ismerős gördeszkázásra alkalmas homorú 
rámpa, mely lehetőséget ad sok vicces játékra: 
a részeg állomásfőnök biciklivel való 
begördülésén keresztül a bőröndön csücsülve 
becsúszáson át a tragikus tettük felismerése 
után az összetört szülők szinte árnylélekként 
való eltűnéséig. Mohácsi András díszletében 
nagyon jól működik az előadás, melyhez 
szervesen kapcsolódnak, azt jól kiegészítve 
a szintén beszédes jelmezek (Remete Kriszta 
munkája). Hátborzongató hatást kelt például 
az előadás végén a tragikus végkifejlethez érve 
nagy robajjal leomló falak élménye.

A darab történetének gerincét adó vándor
motívum sok forrásból ismerős lehet. Balladai

történet, melyet például Camus Félreértés című 
színművéből is ismerhetünk, de számos népi 
legenda is saját megtörtént eseteként tartja 
számon. Egy pénzsóvárságból rablógyilkosságot 
elkövető házaspár lelepleződéséről van szó 
tömören. így utólag. Ezt a lelepleződést 
megelőzően azonban a durván másfél órás 
előadás nagy részében egy esküvőre készülő 
család életébe nyerünk betekintést. Nagyszerű 
képet kapunk arról, hogy senki és semmi nem 
az, aminek látszik, a látszat fenntartásán 
viszont mindenki a maga groteszk, abszurd 
módján nagyon is sokat fáradozik. Sorra hull
nak ki a csontvázak a nem létező szekrények
ből, ezzel folyamatosan fenntartva egy olyan 
feszült hangulatot, melyből végig sejthető, hogy 
lesz itt még annál nagyobb hűha is, mint hogy 
a házasulandó felekről a boldogító igen 
kimondása előtti pillanatban kiderül, hogy tulaj
donképpen testvérpár...

A balladai félhomályban a feszültséget még 
a számtalan viccelődés ellenére is fenntartó 
rendezésből ugyanis végül megtudjuk, hogy az 
idősödő házaspártól szállást, ételt kérő pénzes 
idegen nem más, mint a rég nem látott, külföld
re disszidált és most titokban hazatért saját 
fiuk, akit egy köteg pénzért hidegvérrel, baltá
val agyonütnek. A helyzet abszurditását érzéke
lendő az egész sztori egy meglehetősen alpári 
falusi közegben nyer elhelyezést, ahol a 
csodálatos erdélyi dallamok is azonnal 
átértékelődnek, a gregorián recitálás sem az 
emelkedettséget, sokkal inkább annak 
ellenkezőjét, a teljes lealjasulást szolgálja.
Ez utóbbinak egyik legékesebb példája az Apa 
(Balikó Tamás) vissza-visszatérő önmarcangoló

12 echo 2010/2



p
recitatív monológja a fiatalkori bunkóságának 
felemlegetését illetően. Hátborzongatóan 
gyönyörű. Az előadás dramaturgiája hibátlan, 
olyan mint a legjobb krimi, ahol bár ott lebeg a 
gyilkos szelleme, végig sejteni véljük a 
megoldást, az azonban egy előre kiszámíthatat
lan dramaturgiai csavar eredményeként 
megdöbbentően tárul elénk. Külön szépsége 
az előadásnak, ahogy a fent említett tragikus 
végkifejlet felfejtéséhez vezető úton a színpadra 
lépő összes szereplő kisebb-nagyobb személyes 
tragédiáját elénk tárja. A szerepformálások, a 
színészi játékok is mind hibátlanok. A fiatalok, 
az idősek, nők, férfiak egyformán. Mohácsi a 
színészvezetésben is nagymester. A fiatalok -  
Marcz Fruzsina, Józsa Richárd, Györfi Anna épp 
úgy finom eszközökkel, érzékeny játékkal for
málják a sorsüldözött szerelmesek groteszk 
figuráit, mint az elsősorban filmszínészként 
megismert Nyakó Júlia, vagy éppen darabbéli 
partnere Balikó Tamás, akiknek játéka rendkívül 
kiegyensúlyozott, mértéktartó, elegáns. Nem 
különben értékes az előadás főbunkója 
szerepében Köles Ferenc, a részeges állomás
főnök, vagy az enyhén kurvoidra vett figurával 
a menyasszony édesanyja, Herczeg Adrienn. 
Ottlik Ádám végtelenségig megalázott papucs 
férj figurája is finom érzékletességgel tárul

elénk. És hát zseniális Zajzon Zsolt figurája, a 
titokzatos sorsú, majd tragikus végű kulcsfigu
ra, a ”kóvbój” szerepében. Mindenki dalol is, 
úgy ahogy tud, keményen, cseppet sem operai 
stílben, ám jól érthető szövegmondással, hamis 
hang nélkül, kifejezően, így a kisebb elhalkulá
sok, fátyolos hangok a teljesen megbocsátható 
kategóriában futnak még.

Végül újra szót kell ejteni a társulatteremtő 
és összetartó Pintér Béla személyéről. Annál is 
inkább, mert az általam ismert Mohácsi ren
dezések közül az ő darabja van abban a kivéte
les helyzetben, hogy a rendező alig nyúlt hozzá 
a szöveghez. Pedig mint nemrég tapasztalhat
tuk szintén pécsi deszkákon, Moliere-t is 
kíméletlenül átszabta. Egynémely kihagyhatatlan 
mohácsis rezdülés persze fel-felbukkan itt is, 
lényegében azonban a szöveg Pintéré, és úgy 
jó ahogy van.

Egy 2008-as beszélgetésben Pintér Béla arra 
a kérdésre, hogy tíz év múlva hogyan képzeli el 
a Társulatát -  azt válaszolta, hogy „Vagy 
érvényes és erős, vagy nem létezik.” Igaz, a tíz

év még közel sem telt el, ám a kérdés most is 
felmerül. Hol tart, hova tart Pintér Béla és tár
sulata? A nagyjából évtizedes hontalan társulati 
múlttal a háta mögött, teljesen természetesen 
a lehetséges útjait keresi, hiszen a megújulás 
vágya, a beszűkülés elkerülése természetes 
alkotói igény. Mohácsi János rendezőként most 
felvillantott egy új utat Pintér darabjai számára. 
Lehet azonban, hogy ez az út egyszeri, s a 
későbbiekben járhatatlan, azonban nagy hiba 
lett volna kihagyni, annak ékes bizonyítéka 
a pécsi előadás. ■

Szereplők:
Anya Nyakó Jűlia
Apa Balikó Tamás DLA
Julika M ara Fruzsina
Roland józsa Richárd
Etelka Györfi Anna
Etelka Téby Zita
Tündérke Herczeg Adrienn
Feri Ottlik Ádám
Állomásfőnök Köles Ferenc
Az idegen Zayzon Zsolt
Násznép Bódis Zsuzsanna, Czéh Dániel,

Dargó Gergő, Dargó Szilvia, Fischer Lilian, Inhof Kornél, 
Kállai Gergely, Lőrincz Adrienn, Papp Krisztina, Rubind 
Péter, Schum László, Szabó Erika

zenei vezető Kovács Márton
koreográfus Bodor Johanna
díszlettervező Mohácsi András
jelmeztervező Remete Kriszta
rendező Mohácsi János
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FEKETE VALI

Krakkó
Lengyel plakátkiállítás Pécsett

A kulturális főváros rendezvénysorozat egyik 
impozáns eleme lehetne a 2000-ben ugyancsak 
kulturális fővárosi címet nyert Krakkó kulturális 
életének bemutatását tervező programsorozat, 
a Copyright Crakow, a Krakkói Magyar Centrum 
közreműködésével. Lehetne... A programsorozat 
az első rendezvénye, a Krzysztof Didó plakát
gyűjteményéből válogatott plakátkiállítás 
a kertvárosi Apáczai Nevelési Központban és 
a környező parkban azonban sajnos mást ígér.

Lengyelország, mint plakátnagyhatalom 
története még jócskán a minket közép- és 
kelet-európaiakat egyként sújtó átkosban 
kezdődött, amikor még a plakát elsődleges 
funkcióját tekintve nemcsak illusztrált és 
tájékoztatott, hanem egy másodlagos jelentést, 
egyfajta üzenetet hordozott. Először a tekintetet 
ragadta meg, majd az érzelmekre hatott.
Hogy Lech Majewskit, a varsói Szépművészeti 
Akadémia professzorának még 1996-ban lejegy
zett szavait idézzem: „/.../A világ változik.
Új technikák alakulnak ki és az új média most 
fejlődik ki. A plakátok is változnak ezáltal. Nem 
állnak ellent az új kommunikációs technikáknak, 
töretlenül reflektálnak a mi mindennapi életünkre 
minden aspektusból. Folyamatosan megőrzik 
a történelmet. És soha nem hagynak fel azzal, 
hogy érzelmeket ébresszenek.” A lengyel plakát
művészet pedig tette és teszi ezt a mai napig 
az évtizedek óta jól bevált és helyenként csak 
rá jellemző eszközökkel: a kézzel festett vagy 
rajzolt, gondosan, apró részletekig kimunkált 
ábrázolással. Épp így a kollázsokkal, amelyek
nek szinte minden eleme külön életet él, csak 
együtt egy helyen hoznak létre egy új képet és 
egy új konnotációt illetve a vegyes technika 
(fotó, kollázs, rajz, festés) által létrehozott képi 
megfogalmazásokkal.

1996-ban volt szerencsém a Varsói 
Plakátmúzeumban részt venni a 30. Nemzetközi 
Plakátbiennálén. A biennálénak több ellent
mondása is volt, de egy biztos: a kiállítás 
megrendezése önmagában érzékeltette a műfaj 
és művelőinek rangját a világban.

A Krzysztof Dydo által 1985-ben alapított 
krakkói galéria több mint 100 lengyel plakátter
vező mintegy 2000 munkáját őrzi. A gyűjtemény 
java részét főként 1945-2003 között tervezett 
lengyel plakátok alkotják. A galéria nemcsak 
plakátgyűjtőkkel áll kapcsolatban, de kulturális 
intézményekkel, színházakkal, mozikkal, 
múzeumokkal, és más galériákkal is 
együttműködik. Krzysztof Dydo néhány tucat 
nagyobb, és legalább 200 kisebb egyéni és 
csoportos művészi plakátkiállítást rendezett 
nemcsak Lengyelországban, de Európa-szerte, 
csakúgy, mint Ausztráliában, Kínában,
Kanadában és az Egyesült Államokban.

Impozáns gyűjtemény. A pécsi közönségtől 
pedig nem idegen a piakát, ha másra nem, csak 
a Pécsi Galériában rendszeresen megrendezett 
Plakátok/Posters c. kiállításokra gondolunk.

Ezért a szervezők akár úgy is gondolhatták 
volna, hogy a lengyel plakátkiállítás tömegeket 
vonz. És nemcsak az itt lakókat/tanulókat, 
de az itt megforduló turistákat is. A helyszín 
megválasztása azonban nem éppen erről 
tanúskodik, mert azt azért nehéz lenne elkép
zelni, hogy idegenforgalmi megfontolásból Pécs 
lakótelepét és annak kulturális központját 
kívánták népszerűsíteni. Önmagában még ez 
sem lenne baj...

De a város kiállítási hagyományait és a 
lengyel plakátművészet rangját tekintve ennek 
a kiállításnak a belvárosban, mondjuk a Pécsi 
Galériában vagy a Kisgalériában lenne a helye. 
Ezzel szemben a Nevelési Központban van, már

amikor és ahogyan van. Mert ottjártamkor 
a két nappal korábban nyílt kiállításnak úgy jó 
egyharmadát leszedték egy másik rendezvény 
miatt. Ami fent maradt arról sem derült ki sem 
az, hogy mit látunk, sem az, hogy kinek az 
alkotásai. Plakátokat láttunk a fehérre festett 
pozdorja paravánokra felkasírozva minden 
további, kiállításokon szokásos információ 
(pl. ismertető, képaláírás, katalógus, szórólap) 
nélkül. Ha történetesen ért az ember lengyelül, 
vagy olyan jeles szerző művéhez készült 
a plakát, mint mondjuk Shakespeare, akkor 
megértette miről szól, milyen alkalomból 
készült a plakát, ha nem, akkor találgathatott.

Szerencsére a plakátok java része az alábbi 
tematikába illeszkedett: Krakkó, a kulturális 
főváros; színház- és koncertplakátok; Chopin 
évforduló; egyes alkotók saját plakátkiállításai; 
esetleg sport, illetve kilógott ebből két, nyilván 
az alkalomhoz választott mű: az egyik a 
lengyel-magyar barátságot, a másik az '56-os 
forradalom 50. évfordulóját választotta 
témájául.

A kiállítás rendezői a Nevelési Központ előt
ti parkban is találtak még helyet a plakátoknak. 
Láthatóan iszonyatos ügybuzgalommal minél 
több munkát igyekeztek bemutatni, vagy 
legalábbis kiállítottnak tudni. Mert bemutatásról 
azt hiszem, abban az esetben nem lehet beszél
ni, amikor a paraván mindkét felén vannak 
művek, de megnézni valójában csak az egyik 
oldalt lehet, mert a paravánok másik fele egy 
zárt, természetesen -  ahogy már itt Pécsett 
újabban megszokjuk -  szürke betontéglák által 
határolt kis, füves terület középpontja felé néz 
úgy, hogy ez a belső tér átjárhatatlan.

Feltételezem, a program főcíme, a Copyright, 
csak a művekre vonatkozik, a megrendezés 
módjára remélhetőleg nem. ■
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A Zsolnay, a Mattyasovszky és 
a Sikorski család képzőművészeti 
értékei 
Pécsi Galéria
2010. február 27 -  március 21.

AKNA! KATALIN

Zsolnay -  Máskép(p)
A Pécsi Galéria kiállításának címe egy szójáték, 
ami egy picit úgy hangzik, mintha egy másik 
Zsolnay családot mutatna be, másképpen és 
máshogyan, ám mire a kiállítás végéhez érünk, 
az a biztos érzésünk támad, hogy nincs is 
másik. Vagy, hogy ez a másik, voltaképpen 
ugyanaz. Itt most nem a magyar iparművészet 
történetének megkerülhetetlen csúcsintézmé
nyéből kikerült tárgyi miliő kerül előtérbe, 
hanem a gyár életével összeforrott család 
mikrotörténetében felizzó festészet -  úgy is, 
mint grand art és úgy is, mint szabadidős 
tevékenység. A korszak minden jellemzőjével 
rendelkező kreatív erők felszabadulása nyomán 
-  a Zsolnay család egymást követő 
nemzedékein keresztül -  bepillantást nyerhe
tünk az élet egyszerre esztétizált és praktikus 
szemléletébe is. A funkcionális feladatok mögül 
előlépnek a család festészetet művelő tagjai. 
Éppúgy örökölt, mint kimunkált tehetségük, 
és szerzett képességeik vértezetében.

Amikor a Zsolnay-jelenségről gondolkodom, 
kényszeresen a gyerekkoromba ugrok vissza, 
amikor a látás és tapintás örömeihez nem tár
sult még a reflexió önélvezete, nyomukban az 
emlékké szelídülő laza benyomásokkal, amelyek 
még ma is titokzatos világokat jelentenek. 
Kertekbe, raktárba, ismeretlen lakások mélyére, 
vagy a Zsolnay Múzeum kertjében lévő orosz
lánhoz, (amiről, vagy még inkább, akiről azt 
gondoltam, hogy ő lenne az én titkos 
vőlegényem, s akinek a hátán végignyúlva sut
toghattam el nyughatatlan gyerekvágyaimat.) 
Úgy tűnik, vannak dolgok, amelyek megmarad
nak a maguk változatlanságában, legyenek bár 
kép, szobor vagy kőedény -  a gyerekkor egy 
jelenség kapcsán nem tesz különbséget hőskor 
és hanyatlás között, szereti azokat úgy venni, 
ahogy vannak. Megtalálásuk vagy a rácsodál- 
kozás kötetlen rendjében. Akárhányszor vissza
térek ide, ugyanazokat a pillanatokat élem újra,

és persze keresem azt a régi Pécset, ami tár
gyaktól függetlenül lassan már csak a Zsolnay 
és Csontváry nevében jelenik meg. Számomra 
nem sok ilyen szerethető szeglete maradt 
ennek a városnak, de ami a mai napig ilyen 
erővel jelenik meg, arra érdemes építeni. Talán 
szemléletet is. Emlékeket bizonyosan.

Ez a kiállítás egyszerre vállalja magára az 
ismeretterjesztés és bemutatás összetett fela
datait (ahogy a Janus Pannonius Múzeum 
korábbi kiállításaival is tette)'. Láthatunk 
szöveges molinókat, fotót, filmet, rajzokat és 
egyszerre önmagukat dokumentáló, és 
önmagukon túlmutató festményeket.
A befoglaló keret az Osztrák-Magyar Monarchia 
területén működő család és gyár, mint a mo
dern kori polgárság életvilága, amelynek tár
sadalomtörténete az utóbbi időszakban került 
a tudományos kutatás homlokterébe. A polgár 
„karakterének” körvonalazása a Zsolnay család
ban már a kezdetekkor is rendhagyó módon 
alakult, mert az alapító atya, Zsolnay Vilmos 
„sem Pécs hagyományos polgári világába 
(elitjébe) nem kívánt minden áron beépülni, 
sem a reprezentáció és a tüntető fogyasztás 
iránt nem mutatott (...) túlzott fogékonyságot. 
Ami feltűnő, s ez valóban egyéni (családi) jel
legzetesség, az az alkotó művészetekhez fűződő 
bensőséges viszonyában rejlik „ami a Zsolnay 
család szocializációs stratégiájában is az egyik 
döntő momentum” -  írja Gyáni Gábor.'
A kiállításon szereplő tájképeket, portrékat és 
csendéleteket szemlélve a művészi tevékenység 
passziónál sokkal több, a művészetéből megélő 
professzionális gyakorlatnál -  éppen a gyár 
kötelékében leélt élet miatt -  kevesebb.

Ennek a történetnek a hősei érzésem szerint 
azok a Zsolnay leszármazottak, Júlia, Teréz és 
László, akik más-más módon, de a művészet- 
csinálás -  lehetőségeikhez mérten -  professzio

nális keretei között munkálkodtak. Teréz a 
családi hagyomány belsejéből, Júlia ettől némi
leg függetlenedve, mint „önálló” festőnő lépett 
ki a magnetikus családi térből. László pedig a 
húszas években dívó festői tanulmányutat járta 
be Münchentől Párizsig.

László akadémikus tanultságú finom natura
lizmusának legjellegzetesebb vonása az a 
bőrszín közelében időző púderes árnyalat, ami 
első pillantásra összetéveszthetetlenné teszi 
műveit, köztük is a rózsaszállal kitekintő 
rezignált Önarcképét.

De nem csak a fedőrétegekkel bánik jól; a 
paradicsomlugasai és mecseki illatos hunyorai 
a fehéren hagyott vásznon, a szín- és fényfestés 
újszerű értelmezésére utalnak.

Zsolnay Júlia élete a társadalomtörténet, és 
a női szerepek elgondolásának története szem
pontjából sem érdektelen, itt mégis tündöklő 
tehetségű, termékeny és változékony termé
szetű alkotóként jelenik meg. A díszítő orna
mentikától függetlenedve a tájképben. Mégis a 
virágcsendéletek lettek leginkább kedvelt témái, 
de egy 1911-es női portréja professzionális 
festőt állít elénk, aki a Fauve hatását a színes 
árnyékokkal és önerejükből építkező síkokkal 
közvetíti.

Virágos képeinek megritkuló-sűrűsödő fes
tékfelvitelében olykor az élet szövetének festői 
metaforái, vagy a szellemi önarckép jelleg
zetességei olvashatók ki.

Még valami: a bejáratnál egy poszter-család
fa fogadja a látogatót, amely információs 
segédeszközből a látogatók beavatkozása során 
interaktív felületté változott. Családtagok, 
ismerősök golyóstollat korrigálták a hézagos, 
pontatlan vagy kifelejtett adatokat. Ma, amikor 
a digitális technológia az információ terjesz
tésének és demokratikus hozzáférésének egy
szerű és olcsó lehetőségét kínálja, felmerülhet 
(felmerülhetett volna) a Zsolnay család kul
turális emlékezetének feldolgozását célzó, minél 
szélesebb körű archívum, amelyben a kutató, 
a történész, a család, és a laikus is aktívan 
megnyilvánulhat. így kisebb lenne bennem a 
sajnálkozás, hogy egy méltán jelentős kiállítás 
után a felejthetetlen dokumentumok, 
a visszaidézett képek, csak mint sérülékenyebb 
emlékek maradnak meg. ■  1 2

1  1997 Zsolnay nővérek, Múzeum Galéria Pécs (kát.
Szerk.: Kovács Orsolya); 1998 Múzeum Galéria Pécs, 
Mattyasovszky Zsolnay László életmű kiállítása 
(kat.szerk.: Kovács Orsolya); 1999 Múzeum Galéria, Pécs, 
Magyar Nemzeti Múzeum, Egy ismeretlen orientalista— 
Zsolnay Miklós keleti gyűjteménye; 2000 Múzeum 
Galéria, Pécs Szecessziós Zsolnay kerámia; 2001 Múzeum 
Galéria, Pécs, Felfedezett életművek -  Apáti Abt Sándor 
és Sikorski Tádé tervezői munkássága; 2002 Múzeum 
Galéria, Pécs, Historizmus a Zsolnay kerámiában

2 Gyáni Gábor; Családtörténeti fikciók és valóságok 
(Recenzió Jávor Kata: Életmód és stratégia a pécsi 
Zsolnay család történetében c. kötetéről.) Jelenkor, 
2003/8. 824-828.
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AKNAI TAMÁS

Nemzetközi sztár
Csontváry magán kívül

Szofiánéban?

A Magyar Kultúra Napján, a részben életre is veszélyes Pécsi Nemzeti Színházban Hiller kultuszmi
niszter nevezte a római Pécset Szofiánénak. Ami nem kis dolog, ha ezért és ezen túl a bölcsesség is
tenasszonyának jegyeseként értékelhetnénk városunkat. Nem tehetjük. Pécs nem Sophianae, hanem 
Sopianae volt egykor. Ami legnagyobb sajnálatunkra valami nedves mocsárszármazékot inkább, sem
miképpen nem bölcseletet jelent. Ezt itt többnyire tudjuk. Ettől persze még pécsi illetőségűek is kér
hetnek a trafikban egy doboz szofit Csak a műveltebb, esetenként latin szakos pestieknek Szofiáné 
a római Sopianae. És most megjelent egy könyv, amit az említett észlelést korábban alig elképzel
hető tónusokkal színezi.'

A jelen művelődési viszonyaira csekély optimiz
mussal tekintő, ezért inkább a visszapillantá
sokban és értelemkeresésben gyakorlatozó 
elmét egy összefüggései miatt szokatlan, új szó 
és fogalomkapcsolat riogatja. Amennyiben tény
leg vannak még, akiknek efféle potomságok 
számára rendelkezésre állnak idegvégződések, 
találkozhatták a Csontváry-múzeum kellene 
Budapesten címmel megjelent cikkel 2009. 
december 14-én a HVG Közéleti Hírek 
rovatában. Kieselbach Tamás itt egy általa 
szponzorált Csontváry könyv megjelenése ürü
gyén fejtette ki véleményét arról, hogy 
Csontváry Kosztka Tivadar a magyar művész, 
aki a legtöbb eséllyel válhatna „nemzetközi 
sztárrá”. És nem véletlenül tetette fel a 
Népszabadság Zrt. kiadásában megjelent könyv 
címlapjára a Kairói pályaudvar (1904) című 
képet Kieselbach Tamás. Saját tulajdonában 
van. Erőteljes és céltudatos érveléssel 
emlegette, hogy a „sztárcsinálás” sikere 
érdekében múzeumot kellene létrehozni a 
fővárosban festményeinek méltó bemutatására.

Római híd Mosztárban (1903)
Modern Magyar Képtár, Pécs 

(dr. Tompa Kálmán gyűjteményéből)

Véleményét bővebben kifejtve közölte is a 
jelzett könyv előszavában. Az Echo kísérletet is 
tett arra, hogy értelmezze ezeket a kijelenté
seket, figyelmeztessen esetleges feladatainkra.2

Az Echo felszólalásának a jelentősége ebben 
a kérdésben nyilvánvalóan a csekélynél is 
csekélyebb, a kérdéskörben született írások 
mindeddig sehol, semmilyen visszhangot nem 
váltottak ki, valószínűleg igen kevesen olvassák 
a lapot, nem is ismerik talán. Az írások, amik 
itt megjelennek, érzékelhetően kimaradnak 
a kortárs művelődéspolitika diskurzusainak 
köreiből. De az is meglehet, hogy az érintettek 
nyugalma olyan biztos tudáson alapszik, amire 
az Echo cikkeinek aggodalmas tónusa nem 
lehet, mert nem kell, hogy hatással legyen. 
Mindettől függetlenül igaz: a levegőben régóta 
és erősödő kontúrokkal van egy benyomás, 
amely nagyjából azt sugallja, hogy Pécs nem 
tesz meg Csontváry Kosztka Tivadar hazai és 
nemzetközi elismertetéséért annyit, amennyit 
az életmű maga megkövetelne. Közvetett 
következtetés is származtatható e tételből, ott 
kellene lennie akkor ennek az életműnek, ahol 
nemcsak fogyatékos módon bemutatni, hanem 
kutatni, szakmailag hitelesebben interpretálni, 
a szakmai publicitást kielégítő módon traktálni

képesek, ahol az újonnan felmerült Csontváry 
művekkel kiegészült anyag a jelenleginél 
feltétlenül gazdagabban lenne előadva. Hogy 
mindez valódi kérdés azoknak, akik Pécs- 
Baranyában hivatalból a nemzeti kultúra 
értékeinek megőrzését vállalták tisztükül, 
azt bizonyítja, hogy már 2007. december 17-én 
Cseri László is írt cikket az Új Dunántúli 
Naplóban Csontváry: új építészeti kihívás címmel 
a pécsi közgyűlés a Nagy Kiállítótérről szóló 
döntéséről. A cikk még az EKF tervezési sza
kaszában helyezi a Csontváry állandó kiállítást 
okszerűen azon tennivalók közé, amik az érték 
tudatának képesek reprezentatív megjelenést 
biztosító formát is adni.

Ekkor még a kiállítótér változatok azon 
megvalósulásáról van szó, amely a „később 
megnevezendő múzeumi tér” álnéven becsem
pészett Csontváry Múzeumnak és a látogató
központnak is helyet biztosítana. Ebben az 
akkor elgondolt kiállítótérben a „később meg
nevezendő múzeumi tér” (Csontváry állandó 
kiállítás) az előbb említett értékmentő és meg- 
mutatási kényszer nyomán új funkciót jelentett 
volna az eredeti elképzelésekhez képest. Szak
mai szempontból izgalmas kompromisszumot.3

Nem volt kétséges, hogy mindez különösen 
nehéz feladatot jelent majd a tervezőknek. 
Nehezen volt tudomásul vehető, hogy az 
időszakos kiállítótér területe a pályázati 
kiíráshoz képest így mindenképpen csökkent 
volna. Az akkori vélemény szerint azt tartották 
volna jó megoldásnak, ha ezzel a térrel szoros 
kapcsolatban, de leválaszthatóan alakítanák ki 
a megvalósíthatósági tanulmány által „később 
megnevezendő múzeumi térnek” több mint 300

16 echo 2010/1



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

Tavasznyílás Mosztárban (1903) 
(dr. Bokrétás András gyűjteményéből)

négyzetméteres építészeti egységét, fgy 
lehetőség nyílik arra magyarázza Fabényi 
Júlia és Sárkány József -  hogy a 2010-re terve
zett programjaikat a tervezett 1100 négyzet- 
méteren valósíthassák meg. Az eredeti „nagy 
kiállítótér” elképzelés azóta egy kormányzati 
beavatkozás áldozatává lett, radikálisan átala
kult és így az állandó, kizárólag a fenntartó 
megyei közgyűlés, illetve múzeumi szervezet 
illetékességébe tartozó Csontváry bemutató 
lehetősége egyelőre okafogyottá lett. De 
érdemes még visszatérni a Csontváry élet
műhöz, a Gerlóczy hagyatékhoz és az érde
mekhez, amiket páratlan ügyszeretettel, nagy 
odaadással érdemeltek ki mindazok, akik 
személyesen és intézmények nevében eljártak 
egy akkor, 1972 tájékán akár reménytelennek is 
tekinthető ügyben.

A múzeum művészettörténeti gyűjteményé
nek alakítása során a nagy, nemzeti érdekű 
magángyűjteményekből, mint a dr. Tompa 
Kálmáné volt, már 1968-ban megszerezték a 
Modern Magyar Képtárnak a Római híd 
Mosztárban (1903) című képet, 1969-ben Bedő 
Rudolf gyűjteményéből a Castellammare di 
Stabia (1902) című képet. Ekkor még nyoma 
sem volt a Csontváry Múzeumnak. Később a 
pécsi gyűjtemény megvásárolt egy sor munkát, 
így a múzeumot gazdagította a Templomtéri 
kilátás Jeruzsálemben (1905), amit 1973-ban, 
a Fohászkodó üdvözítő (1903) egy ugyancsak 
1973-as vásárlás nyomán. A Tavasznyílás 
Mosztárban (1903) 1979-ben, a Zeusz templom 
Athénban (1904) 1981-ben, a Zrínyi kirohanása 
(1903) 1982-ben, került a pécsi leltárkönyvbe. A 
Mandulavirágzás Taorminában (1902), a Dalmát 
hegy (1900) és az Almát hámozó öregasszony 
(1900) mind 1983-ban, és az Olajfák hegye 
Jeruzsálemben (1905), 1984-ben került Pécsre.

Egy kultúrdiplomáciai finomságokban nem 
szűkölködő folyamat végén a Gerlóczy örökö
söktől aztán a minisztérium megváltotta a pécsi 
Csontváry Múzeumban jelenleg is főhelyen lévő 
festményeket, amelyeket addig Gerlóczy Gedeon 
letétjeként jelöltek meg. Szinte minden érdekelt 
előtt nyilvánvaló volt, hogy ezeknek a munkák
nak Pécsre, a múzeumba kell leltár szerint is 
kerülniük. Csakhogy az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény nem tette lehetővé, 
hogy a minisztérium által megszerzett munkák 
egy megyei közgyűlés tulajdonában lévő 
múzeum gyűjteményében legyenek, hanem csak 
egy országos főhatóság közvetlen irányítása és 
fenntartása alatt tevékenykedő intézményben. 
Kivétett lehetett volna tenni. Nem akarták.

így kerültek 1993 folyamán a Magyar 
Nemzeti Galéria leltárkönyvébe az 1894-es 
müncheni tanulmányrajzok, a Ferenc József, a 
Háborús-, és Allegorikus jelenet.

Hatalmas művek idéződnek fel, hátborzon
gató lista következik, ami így kommentár nélkül 
is erősíti a felismerést: a matrikulában tekintet 
nélkül a körülményekre, ezek mind budapesti 
illetőségűek lettek. 1993-as leltári számokon 
szerepelnek a Nemzeti Galériában a Taorminai 
görög színház romjai (1904), a Panaszfal bejára
ta Jeruzsálemben (1904), a Vihar a nagy 
Hortobágyon (1903), a Jajcei villanymű éjjel
(1903) , a Selmecbánya látképe (1902), a Jajcei 
vízesés (1903), a Tarpatak völgye a Tátrában
(1904) , a Baalbek (1906), a Mária kútja 
Názáretben (1908), a Marokkói tanító (1908) és

a Tengerparti sétalovaglás (1909) című képek. 
1993 óta Pécsett egy többszörösen megújított 
szerződés szabályozta letétként vannak jelen.

Érdekesen tükrözi a maga felé hajló szent 
kezének mozgását a Magányos cédrus (1907) 
legújabb kori története. A kép 1919-ben került 
Gerlóczy Gedeon tulajdonába, nemzetközi „kar
rierje” 1962-ben kezdődött leningrádi, moszk
vai, brüsszeli, illetve belgrádi (1963) kiállítá
sokkal. Az 1963-as és 1964-es nagy Csontváry- 
életműkiállításokon Székesfehérváron és a 
Szépművészeti Múzeumban éppúgy látható volt, 
mint 1973-tól a pécsi Csontváry Múzeum 
állandó kiállításán. A festményt 1994 elején 
vásárolta meg a Magyar Nemzeti Bank a 
Gerlóczy-örökösöktől. Komolyan nem vetőd
hetett fel akkor, és ebben az esetben sem, 
hogy a festmény egy vidéki közösség tulajdoná
ba kerüljön és ne Budapestre. 2005. október 
12-én adta át Járai Zsigmond bankelnök 
Bereczky Lórándnak, a Magyar Nemzeti Galéria 
akkori főigazgatójának. Ezt követően, mint a 
galéria tulajdona, tartós letétként visszakerül a 
többi Csontváry-főmű mellé, Pécsre. A történet 
azonban érzékenyen utal egy örökéletű és drá
mai evidenciára: az ország, az Budapest.

Ezt érzékelteti egyebek mellett például a mű
egyetem építészeti Mesteriskolájának pályázata 
is, amit 1980-ban a budapesti Hősök terén 
felépítendő Csontváry Múzeum tervezésére írtak 
ki. Az Echo rendelkezésre álló keretei nem 
adnak módot számba venni a temérdek el-, és 
leágazást, művészettörténeti és művelődéspoli
tikai részletkérdést, amit a Csontváry -  szága 
követel.
A feladat azonban ettől még hatályos lehet. ■  1 2 3

1 Molnos Péter, Csontváry. Legendák fogságában. 
Népszabadság Zrt. kiadása, 2009. Kieselbach Tamás 
előszavával. 6-7. old. Aknai Tamás, Csontváry Pécsett? 
Hallatlan! Echo, 2010. február

2 Aknai Tamás, Csontváry Pécsett?Hallatlan! Echo, 2010. 
február

3 Nagy kiállítótér -  Múzeum utca rekonstrukció című, 
DDOP-4.1.3/A-2008-0005 azonosító számú projekt 
résztvevői: Baranya Megyei Önkormányzat -  konzorci
umvezető (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata -  konzorciumi tag (7621 
Pécs, Széchenyi tér 1.), Pécs2oio Menedzsmentközpont 
Közhasznú Nonprofit Kft. -  konzorciumi tag (7621 Pécs, 
Mária u. 9.), Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök
ség Közhasznú Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Mária u. 3). 
LAKI Épületszobrász Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly 
krt. 59-

Castellammare di Stabia (1902) 
(Bedő Rudolf nyűjteményéből)
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„Es zeigt sich.” 
(Ludwig Wittgenstein)

Az Uránia mozi már másodszor hosszabbítja 
meg Pozsgai Zsolt, Zsolnay Vilmos életéről 
készült játékfilmjének vetítését. Ez a lépés 
egyrészről érthető, sőt kötelező, hiszen ez 
évben az eozint nevezték ki a Pécs20io prog
ram egyik fő jelképének. Viszont, a film tartalmi 
és formai minősége méltatlan Zsolnay Vilmos 
nevéhez, és szinte botrányos, hogy A Föld 
szeretőjének vetítését az Uránia mozi nem 
tiltotta be a bemutató után azonnal.

A közönség érdeklődése jelentős, a filmet 
a március 23-i premier óta közel 2000-en látták.

A magyarországi filmkészítés utóbbi 
legalább 15 évének egyik legszánalmasabb 
jelensége, hogy a társadalmilag igen fontos 
eseményeket (pl. Honfoglalás -  Koltay Gábor: 
Honfoglalás (1996); 1956-os forradalom -  Goda 
Krisztina: Szabadság, szerelem (2006); Bokor 
Attila -  56 csepp vér (2008), vagy jelentős 
történelmi személyeket és tevékenységüket 
bemutató alkotások (Gróf Széchenyi István -  
Bereményi Géza: A Hídember (2002) döntő 
többségének esztétikai minősége enyhén szólva 
silány. Az említett egész estés filmekre sok 
esetben milliárdokat költöttek, mégis rosszak.
A Föld szeretőjére szerencsére csak közel 200 
millió Forint ment el, viszont Pozsgai filmje 
nem/sem csak az alacsony költségvetés miatt 
nem mestermű.

Pozsgai Zsolt író, rendező jelentős színházi, 
és nem elhanyagolható filmes tapasztalatokat 
mutat fel, Zsolnay életének egy meghatározó 
szakaszát bemutató filmje viszont még 
amatőrnek is csak alig mondható. A rendező 
alapanyagként Dénes Gizella A csodálatos 
fazekas című regényét használta, és a filmmel 
kapcsolatos legtöbb probléma innen eredeztet
hető. Adaptáció során a forgatókönyvírónak/ren- 
dezőnek -  a könyvtől akár bizonyos mértékben 
függetlenül is -  egy markáns irányvonal köré 
kell szerveznie a film minden egyes elemét.
A színészvezetéstől, a helyszín és beállítások 
kiválasztásán át, mindent konzekvensen, egy 
célnak kell alávetni, ellenkező esetben az egész 
óhatatlanul egy nagy káoszba torkollik, ahogy 
ennek a film szinte minden pillanatában tanúi 
is lehettünk.

Több internetes portálon is olvasható, hogy 
a rendező az alkotás során bizonyos szintű 
objektivitásra törekedett. Ez igazán érdekes 
vállalkozás. Regény alapján készített játékfilm 
hogyan lehetne objektív, amikor még a 
beszétőfejes dokumentumfilmek tényszerűsége 
is erősen vitatható? Emellett a realitástól való 
eltávolodás, és az úgynevezett „misztikum” 
bemutatása is a rendező nemes céljai közé tar
tozott. Ezt az ellentétet, akármilyen furcsa is, 
kellő hozzáállással/értéssel lehetséges feloldani: 
csak egy klasszikust említek, Bódy Gábor 
Amerikai anzix, de állhatna itt Forgács Péter

F I L M E K R Ő L

SZABÓ NÓRA

Filmet se (készíthet akárki)
Pozsgai Zsolt -  A Föld szeretője

bármely filmes műfaji határokat összemosó 
alkotása is.

Pozsgai törekvéseinek meghiúsulása leg- 
direktebben az amúgy jó színészek A Föld 
szeretőjé-ben nyújtott minősíthetetlen 
alakításán mérhető le. A karakterek kidolgozat
lanok, ennek következtében minden színész 
zavarodott, a felmutatott minőségek kétesek, 
és szélsőségesen ingadoznak. A legnehezebb 
helyzetben talán a színpadi színészek (a film 
szereplőinek többsége) voltak, akik egyrészt 
a színházas gesztusrendszert levetkőzni képte
lenek voltak, másrészt kínjukban a legrosszabb 
kliséket próbálták alkalmazni a probléma 
megoldására. A film egyik dramaturgiai csúcs- 
pontján/mélypontján elhangzó mondat 
„Porcelánt nem készíthet akárki”, Brad Pitt-szin- 
tű akciófilmekben hallható hangsúlyozással, 
és arckifejezéssel, például nem mindennapi 
élményt nyújtott. A zene, amit a rendezők jó 
esetben hangulatfestés, ellenpontozás címszó 
alatt leginkább ilyen-olyan hiányosságok elken

dőzésére szoktak alkalmazni, jelen esetben csak 
rontott a helyzeten.

Az iméntihez hasonló, szép számban fellel
hető mélypontokat -  például bármely jelenetet, 
amelyben lagymatag Őze Áron (Zsolnay Vilmos 
szerepében) látható, vagy a templomi jelenetet, 
amely során magánszámával Tarsoly Krisztina 
okoz a nézőben maradandó traumát -  Kézdy 
György játéka ellensúlyoz valamelyest. A film
ben Benedettót alakítja, aki az eozin titkát adja 
tovább Zsolnay Vilmosnak. A színészek közül 
valószínűleg Kézdy lehetett a legkönnyebb 
helyzetben: epizódokban szerepel, és így 
szerencsére nem sok köze van a film egészé
hez. Kézdy jelenetei visszatérő motívumokként 
funkcionálnak, kiegyensúlyozottságuk, 
lassúságuk miatt elég idegenek a film többi 
részétől. Ezek a részek akár látomásszerűek is 
lehetnének, ha a film utómunkájára egy kicsit 
többet szánnak. Nem kifejezetten jók, de azért 
fontos kihangsúlyozni őket, mert A Föld 
szeretőjében kizárólag a Benedetto-epizódok- 
ban fel-felvillanó lehetőségeknek lehetne valami 
halovány köze a Zsolnay képviselte 
szellemiséghez.

Ha Pozsgai rendelkezne olyan érzékeny
séggel, amely észlelni képes azt a többletet, 
amelyet egy táj, a felhők, a füvek, vagy Kézdy 
arca, keze magában hordoz, és ehhez az ele
mentáris erejű, inspiratív alapanyaghoz méri 
a film összes dramaturgiai elemét, illetve ez 
alapján instruálja a színészeket, akkor a néző 
közelebb kerülhetett volna, ha nem is az objek
tív, történelmi igazsághoz, de valami azon túli
hoz. Ez pedig lehet, hogy méltóbb emléket állí
tott volna Zsolnay Vilmosnak, a Föld 
szeretőjének. ■

Jelenetek a forgatáson:
Aux Éva (balra) , ...

... a rendező Pozsgai Zsolt buksiját vakarja
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Billentyűsbravúros, jazzdívás időutazás
Hogy három estén át a jazzműfaj naponta 
nyolc-kilencszáz érdeklődőt vonzzon, ilyen 
legutoljára a 90-es évek közepének szépemlékű 
POTE Jazz Fesztiváljain fordult elő.
A Nemzetközi Jazzhétvége azért nem előzmény 
nélküli, most negyedik alkalommal rendezték 
meg, s a programsor felvezetése is sikerült: a 
korábbi években az Uránia moziban is ki kellett 
tenni a megtelt táblát pl. Eric Truffaz vagy épp 
Jean-Luc Ponty koncertjein. Az idei kínálat 
bővelkedett húzónevekben, így nem véletlenül 
érkeztek sokan, még a fővárosból is.

A jazz dallamvilága felületesen szemlélve 
nem tűnik különösebben érdekesnek, és aki így 
közelít, nem fedez fel jelentős eltéréseket a 
popzenéhez képest, ezért sokan nem is látják 
meg a kétfajta zene közti fontosabb különb
ségeket, ahogy a jazz művészi vonásait sem.

A nemzetközi hírű hazai billentyűsök 
krémjét felvonultató Szakcsi Generation nyitotta 
a fesztivált: Szakcsi Lakatos Béla fiaival és 
unokatestvérükkel már 1995 óta lép fel külön
leges műsoraival. A kétezres évek elejétől al
kalmanként világhírű amerikai zenészek is csat
lakoztak hozzájuk; Jack De Johnette-tel és John 
Patitucci-val az együttműködést 2006-ban a 
„8 trió 4 zongoristára” lemez koronázta meg. 
Pécsett ezúttal Jack De Johnette helyén Balázs 
Elemér dobolt, míg Patituccit Peczek Lakatos 
Krisztián bőgős pótolta. Id. Szakcsi a ritmus
szekcióval trióban indított, a Caravan Duke 
Ellington jazzörökzöldet remek rögtönzésekkel 
spékelte. Majd helycserék: ifj. Szakcsi Lakatos 
Béla, Szakcsi Lakatos Róbert és Oláh Kálmán 
következett. Mindegyikük jól érzékeltette 
a maga sajátos stílusát, elmélyült, finom jazz- 
költeményeket vagy épp virtuóz, felpörgetett 
szólókat elővezetve. Később Bolla Gábor szaxo
fonos is beállt, játéka üdítően hatott az addig 
zongoracentrikus számokban. Végül jött a nagy 
mutatvány a kétzongorás, négy- és nyolckezes 
improvizációkkal, helycserés showelemekkel.
A Szakcsi család a mainstream jazzen túlmutató 
kortárs megoldásaival most is lenyűgözte a 
hallgatóságot, de az egész műsor alatt érezhető 
volt egyfajta nemkívánatos feszültség, rutinnal 
palástolt koncentrálatlanság a fesztivál szűkös 
időkerete (hangbeállás elhúzódása) miatti 
szorításban.

Majd érkezett az amerikai, de Párizsban élő 
Rhoda Scott: a Hammond orgona agg, de még 
mindig vitális dívája lenyűgözte a jelenlévőket. 
1973-ban már járt Pécsett, amellett, hogy 
Magyarországon is elég sokszor megfordult 
hosszabb-rövidebb ideig. Most, ennyi év után is 
tudott meglepetést okozni all woman group- 
jával: olyan könnyed, befogadható és mégis 
igényes programot adott elő, hogy tanítani 
kellene. Triójában két fiatal zenészlány, az 
amerikai Sarah Morrow pozanos (a néhai Ray 
Charles felvételről hallotta játékát és ez alapján 
-  nem tudta, hogy nőről van szó -  beválogatta 
csapatába, két évig játszott nála. De többek 
között Dr. John-nal is szerepelt, amellett, hogy

saját formációja is van), és a francia Julié Saurz 
dobolt. A sokszínű program szvinges, funkys, 
jazzrockos, klasszikus darabokból, gospel, jazz- 
és blues standardokból (pl. Wayne Shorter), 
illetve saját számokból állt össze, közéjük 
Michael Jackson Bad-jánek feszes jazzrockos 
átirata is befért. S jöttek a nagy Rhoda szólók 
is ezen a csodálatos hangú instrumentumon, 
valamint a nagy klasszikus, Bach: d-moll tocca- 
ta-ja, avagy Rhoda plays Bach, amiből aztán 
improvizációkba csapott át. Harsonásdívánk is 
kitett magáért a rögtönzéseivel, érdekes csúsz
tatásaival, némi New Orlans-i beütéssel.
A hangzást is felturbózta esetenként flanger, 
wah, distorsion, stb. effekt-pedálokat taposva.
A ráadáson aztán már tombolt a közönség: 
a Ray Charles-féle Hit The Road Jack igazi 
örömzenébe csapott át.

Az időutazás másnap a múlt század első 
felének jazzmuzsikájával folytatódott. A tradi
cionális műfaj fiatal generációjának hazai vete
ránjai, a 10 éve működő Jazz Steps lépett színre 
vendégükkel, a New Orleansből delegált Leroy 
Jones trombitás-énekessel, illetve az állandó 
meghívott énekes szőkenővel, Micheller Myrtill- 
lel. A közösen két éve felvett Side by side albu
mukat bemutató turnéjuk második állomásaként 
érkeztek Pécsre (ez már a 4. CD-jük). Igazi 
klasszikus happy jazzt vezettek elő ismert 
örökzöldekkel, az eredeti hangszerelések a jazz 
bölcsőjének New Orleans-i korszakát idézték.
A 6+2 felállásban a Finok Zoltán szaxofon, klari
nét, zenekarvezető mellett harsona, szaxofon, 
trombita, billentyű, dob, bőgő szólalt meg,

Rhoda Scott

Leroy Jones a Jazz Steps-ből

közülük a főnök mellett a fiatal Almási Attila 
harsonás ragyogó játéka emelkedett ki.
Le Roy Jones nemcsak első osztályú szólókat 
fújt, hanem Myrtill-lel duóban is énekeltek 
(A Fine Románcé, Side by side), valamint 
a nagy Satchmo nyomdokain előadta a What 
a wonderful world Armstrong slágert is, igaz 
a rekedtes hang kicsit hiányzott. A kellemes 
tónusú Myrtill az Undecided mellett Duke 
Ellington It Don’t mean a Thing-jében egy fer
geteges énekimpro scattelést is bemutatott.
A Sweet Georgia Brown és Louis Príma pörgős 
Sing, sing, sing-je is ugyancsak feltüzelte a 
nézőket.
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A jó hangulatot a hetvenes évek jazzrock 
alapjain építkező Mezzoforte tovább fokozta. 
Izland elsőszámú jazzexportcikke már többször 
fellépett Magyarországon, de most közvetlenül 
ide, Európa Kulturális Fővárosába utaztak. A hét 
fős gárda remek összeállítású műsort hozott 
össze jazzrockos, funkys hangszerelésekkel, 
hosszabb lélegzetű progresszív jazzrock 
darabokkal. Jó volt hallani az Eythor 
Gunnarsson billentyűs vezette zenekart, hogy 
nem a nyolcvanas évek elejére már kissé 
kiüresedett jazzrockot nyomatják, hanem mai 
fúziós megoldásokkal továbbfonták a műfajt.
A ritmusszekcióból nemcsak a figyelemre méltó 
szólójával kitűnt izlandi dobos, Gulli Briem, 
hanem a dél-afrikai származású, Londonban élő 
Thomas Akuru perkás ragyogó megoldásai és 
Johann Asmundsson basszusgitáros feszes 
pengetései emelkedtek ki, s hozzá a Kölnből 
szerződtetett német gitárosuk, Brúnó Müller 
sokszínű és kreatív játéka. A fúvósok -  Oskar 
Gudjonsson szaxofonos és Joo Kraus trombitás 
-  is a funkys-jazzes vonalat erősítették, precíz 
szólisztikus együttjátékokkal a billentyű dalla
maival. A műsor utolsó számának megkaptuk 
a Garden Party slágert is, a ráadásban pedig a 
szeptemberre időzített új lemezük egyik darab
ját. Élőben sokkalta nagyobb élmény nyújtottak, 
mint egyébként korrekt lemezeiket hallgatva.

A harmadik estét Dél-Dunántúl és az ország 
kedvenc szőke jazzdívája, Harcsa Veronika 
Quartet-je nyitotta. Két éve, a II. Jazzhétvégén 
már hatalmas sikert arattak, így a szervezők 
nem véletlenül hívták vissza az énekesnőt, aki 
színvonalas műsorával rá is szolgált a bizalom
ra. Szilveszter óta nem lépett fel ezzel a formá
ciójával, és a leállás utáni első koncertjüket 
most itt adták. így az újrakezdés frissessége, 
energiája adta plusz töltet, és az egyre érettebb 
előadóművészi kvalitások még fokozták az 
élményt: dívánk teljesen elvarázsolta best of 
műsorával a közönséget. A 2005-ben indult 
quartet második (You don’t know it’s you) és 
harmadik (Red Baggage) CD-jük legjobb dalait 
vette elő. Az Unreachable, a Raining Ice, a 
Come on Over különösen jól sikerült: dráma 
és mély érzelmi fűtöttség, líraiság és nődalok, 
magabiztos tudás, a skandináv énekesnőket 
jellemző kellemes hangszín, színes előadói 
egyéniség és stílus jellemezte a kompromisz- 
szummentes harmóniavilágú műsort. A fantáziát 
beindítóan bájos Veronikát ezúttal is teljes 
alázattal kísérte a billentyű, bőgő, dob, gitár 
felállású megszokott csapata. A lüktető és 
szofisztikusan dallamos zárószám, a Red 
Baggage után ráadásként a bőgőssel duóban 
előadott visszafogott és finoman szép You már 
tényleg a legmagasabb szférákat ostromolta.

Az időutazást a ’8o-as években szvinges 
jazzpopjával népszerűvé vált angol Matt Bianco 
fellépése zárta. Nem véletlen, hogy a hangulat 
a tetőpontra hágott: a székeikre betonozódott 
közönség bizony nehezen bírta ki táncra 
perdütés nélkül. Amit néhányan a színpad elé 
pattanva meg is tettek. A két alapító: Marc 
Reilly énekes és Mark Fisher billentyűs-kompo
nista ezúttal 10 tagú csapatukkal a latinjazz/pop- 
jazz világában kalandozott. A tavaly megjelent 
HiFi Bossanova című új albumuk egyik számá
val, a Don’t look back-kel indítottak, majd 
sorban jöttek a friss latinos és a régi ismert 
slágerek. A nyolcvanas évekből előkerült 
a Don’t blame it on that girl, a Good Times 
és a hetvenes évekből felidézték az Osibisa 
afropopos Sunshine day darabját is, de '85-ös 
első nagy sikerük, a Yeh Yeh (Georgie Fame
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Mezzoforte

Harcsa Veronika

1964-es brit slágerlista-vezető dalának felfris
sítése), meg a hiphop elemeket is tartalmazó 
Wap bam boogie is felcsendült, ezekre már 
állva tapsolt a közönség. S mindezt hihetetlen 
lazasággal, feszes tempót diktálva vezette elő 
a trombitást, szaxist, billentyűst, gitárost, 
basszusgitárost, dobost, ütőst, valamint férfi és 
női vokalistát felvonultató csapat. Köztük a 
„kötelező” zenekari tag: Daisy, a molett 
szőkedíva, akinek képességei azért elmaradtak 
az előző formációkban fellépő társnőitől: néha 
bizony nem igazán sikerültek az intonációi.
A laza-táncos koncertet végig tomboló közön
ség még egy ráadást is kicsikart: a 84-es Get 
out your lazy bed pörgős szvinges rock’n’rotl 
boogie zárta az időutazást és egyben a jazz- 
fesztivált.

Visszatérve a jazz dallamvilágára: ilyen 
értelemben a fesztivál nyitó- és a zárókoncertje 
egyben a két ellentétes végpontnak is 
tekinthető: a Szakcsi Generation a jazztradíció- 
kat alkalmazva a rögtönzések kiindulópontjának 
használta a standard és saját témákat, formailag 
a variációsorozatok laza keretében elhelyezve. 
Míg a Matt Bianco jazz-es elemekkel, s nemcsak 
a jazzra jellemző improvizatív megoldásokkal 
tűzdelt színvonalas popzenét adott elő, a hagyo
mányos dalforma adta lehetőségeken belül.

Ez a rendezvény a maga fogyasztható 
kínálatával bizonyította, hogy a jazz -  minden 
ellenkező híresztelés dacára -  nem a könnyű
zene elefántcsonttornya. A fesztivál tényleg 
sokat tett a műfaj népszerűsítéséért. S ez azért 
bíztató a jövőre nézve is: ilyen igényes és egy
ben szórakoztató programokkal meg lehet majd 
tölteni a tágasabb és kulturáltabb helyet biz
tosító új koncertközpontot is... ■

Matt Bianco
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Havasréti József: Széteső dichtóm iák /  
Színterek és diskurzusok a magyar 
neoavantgárdban 
Erdei Krisztián: A pécsi hiphop -  
egy stílusközösség kultúrája

KOSZITS ATTILA

Hiphop, könyvek
A PTE Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszék gondozásában jelentek meg az újszerű 
megközelítésmódjukkal fehérfoltokat feltáró 
kötetek.

Havasréti József (a tanszék docense) 
kutatási területe a hazai avantgárd-alternatív 
kultúra története, korábbi munkáit lapunkban is 
bemutattuk. A Széteső dichtómiák a magyar 
neoavantgárd kultúra történetéhez kapcsolódó 
tanulmányainak és kritikáinak gyűjteménye 
(2000-2008). A szerző a hangsúlyt a művek és 
kulturális színterek találkozási pontjaira helyezi. 
Elemzései így viszonyítások a neoavantgárdot 
jellemző hagyományok, valamint a média- 
elmélet, a jelelmélet és a nyelvészet racionális 
tradíciói között. A hazai artpunk kezdeteit, az 
avantgárd kísérleteivel elhíresült, stílusalapító 
Spions munkásságát elemző írás (Anna Frank 
és Nagy Testvér. A társadalom ellen folytatott 
háború kérdése a Spions és az URH szövegeiben) 
mellett a hiphopról található rész (AzAktuális 
Levél esztétikája és mediális archeológiája) is 
érdekes összefüggéseket tálal. Az 1983-85 
között megjelent és az évtized kulturális nyil
vánosságának értelmezése szempontjaiból 
fontos Aktuális Levél (másként AL, Alternatív 
Levél, Artpool Letter), mint az alternatív 
művészet magazinja, s egyben szakmaközi 
művészeti munka figyelemreméltóan foglalko
zott a populáris kultúrával, a popzene és 
a kortárs művészet kölcsönhatásaival. Hetedik, 
1984-es számában jelent meg összeállítás a 
hiphop' műfajról, az első érdemi hazai írásként. 
Hisz „ma már látható, hogy a jazz és a rockzene 
után/meUett a popzene történetében a hiphop 
a harmadik olyan paradigma, mely egyrészt for
radalmian átrendezte a kulturális identitásokat, 
és egyaránt mély hatást gyakorolt zenére, 
képzőművészetre, irodalomra, filmre, sőt az 
esztétikára és irodalomelméletre...”

Az idézett lapban Szitányi Gábor a New 
York-i hiphop-szubkultúrát mutatja be saját 
élményei alapján, benne a rap- és DJ-kultúra 
egyik műfaj-, illetve stílusalapítója, Grandmaster 
Flash New York, New York számának szöveg- 
fordításával. Mellette a gettók szociokulturális 
világából kiemelkedő új festősztárok: Keith 
Haring, Jean-Michel Basquiat stb. munkásságá
val is foglalkozik. Francesca Alinovi A jövő 
század tolvajnyelve esszéjében az utcai grafiti- 
festők köréből kiemelkedő fiatal képzőmű
vészek tevékenységét ismerteti. Benne utalással 
a grafiti vizuális nyelvének (akkor) szembe
tűnően szubverzív erejére: „Ezek a srácok egy 
szinte felfoghatatlan tolvajnyelvet dolgoztak ki, 
mely egyszerre agyafúrt és titkos, barbár és futu
rista. Alattomos erejével összezavarja a hagyo
mányos nyelvet, lerombolja a hivatalos kommu
nikáció asszociációs rendszerét”. A továbbiak
ban a szédítő nyilvános siker és a titkos nyelv, 
a kollektív háttér és az egyéni művészi karrier 
összefüggéseit tárgyalja: a gettóbeli csóró 
fekete fiatal suhancok, a streetart képviselői 
rövid idő alatt elismert művészek, ifjú sztárok, 
a kortárs művészeti szcéna megváltói lettek.

Erdei Krisztiánnak a pécsi hiphop 
stílusközösség kultúráját bemutató tanulmánya 
2006-ban megvédett diplomamunkája átdolgo

zott változata. A szerző nem a pécsi hiphop 
történetének leíró jellegű közreadására vállalko
zott, hanem eredeti megközelítésben a márkák 
és az öltözködési kódok szerepének 
kiemelésére e sajátos kulturális közegben.
Az amerikai hiphop eredeti világában is fontos 
megkülönböztető jegyek a különféle márkák: 
többek között az Adidas, Nike, Reebok cipők, a 
Carhartt dzsekik és nadrágok, a laza, strapabíró 
Ben Davis, az X-Large, Workwear cuccok, a 40 
unciás malátasörfajta, a Jeep/városi terepjárók 
divata, a csipogók, majd a mobiltelefonok 
használata, a könnyű drogok közül a ’go-es 
években a marihuána (így jött divatba a zöld 
ötlevelű kenderág a trikókon), s a legalizálás 
szorgalmazása. Ezek a különböző csatornákon, 
pl. videoklipeken, vagy az MTV Yo! Raps műso
raiból hozzánk is eljutó divatok nyilván hatottak 
márkahasználat szempontjából az itteni fiata
lokra is. Az amerikaiakat jellemző etnikai iden
titás, a szubkulturális szlenghasználat viszont 
nem meghatározó az inkább a közép- és felső 
osztályhoz tartozó pécsieknél. Inkább egyfajta 
szabadidőstílus része a fogyasztás, a márká- 
sodás és bizonyos viselkedési minták mentén. 
Pécsett a nyolcvanas évek közepén startolt, 
nemzetközi sikereket is elért Enemy Squad 
breaktánccsapat máig ható hagyományai 
érezhetőek, de a kilencvenes évek generációja 
és a mai hiphop nemzedék attitűdjeiben már 
felfedezhetők különbségek. A lokális kötődés 
a szövegekben is megjelenik, pl. az országosan 
ismert Punnany Massif Kör Kor Kép albumát 
lapunk is bemutatta. A szerző, úgy is, mint 
gyakorló DJ, a külső szemlélő és belső 
résztvevő attitűddel is meg tudta közelíteni 
a témát, ami az interjúk elkészítésénél előnyt is 
jelenthetett számára. A tanulmány a maga 
tudományos stílusával, a bőségesen idézett 
nemzetközi és hazai szakirodalommal, illetve 
az interjúrészietek autentikusan egyszerű, néhol 
primitív köznapi nyelvhasználatával érdekes 
ötvözetté állt össze. Azonban a hitelesség 
szempontjából az adatközlők anonimitása nem 
szerencsés. A munka legfontosabb eredménye 
a stílusközösség fogalmának megalkotása: 
átmenet a szubkultúra és a szabadidőstílus 
között. Hisz nem annyira marginális, mint egy 
szubkultúra, nincs benne főcsapásként értel
mezhető homológia, s a tiltakozási, szembenál- 
lási attitűd sem meghatározó. A stílusközösség
ben a szabadidőre koncentrálódó érvényesülés 
nem nyomja el a normál társadalmi karriert, e 
kettő párhuzamosan létezik. Sikerült megalkotni 
egy olyan elméleti és elemzési keretet, ami 
alapja lehet további kutatásoknak.

* A hiphop a rap műfajt övező kultúrkör gyűjtőfogalma: a 
zene, a breakdance, a slam poetry, a streeatart (grafiti) 
mellett a médiára is hatást gyakorolt (film, tévé, plaká
tok, reklámok, stb.), illetve ezek kölcsönhatásában a 
jellemző utcai divatot is kialakította. A kifejezés a Sugár 
Hill Gang 1979-es Rappers Delight című számában 
szójátékként hangzott el először...
A hazai úttörők: a mainstreamben Fenyő Miklós 1984-es 
felvételei (|ól nézünk Miki album. Jön a break kislemez), 
a nagyvárosi szubkultúrában/undergroundban a Neurotic 
és Pajor Tamás 1987-es (hivatalosan kiadatlan, de mégis 
elterjedt) számai máig érvényesek.

Erdei Krisztián

A pécsi hiphop: 
egy stílusközösség 
kultúrája
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2010. április 5-én a pécsi Bazilikában rendezték 
meg az Erdődy Kamarazenekar és a Pécsi 
Bazilika Mozart Kórusa hangversenyét, Rácz 
Márton vezényletével, Szamosi Szabolcs orgo
najátékával és négy énekes szólista -  Wierdl 
Eszter, Halmai Katalin, Megyesi Zoltán, Cser 
Krisztián -  közreműködésével.

A műsor a XVIII. század végének egyházi 
muzsikájából adott ízelítőt, mely a két 
klasszikus szerző, Haydn és Mozart művei mel
lett egyik kortársuk, Johann Georg Lickl -  nem 
kevésbé igényes -  zenéjét is felvonultatta.
A helyiek számára nem közömbös a műsor 
zenetörténeti háttere, ugyanis az egyszerre ad 
betekintést a Pécsi Bazilika jelenlegi, és akkori 
életébe. A koncerten kiosztott programfüzetből 
kiderül, hogy a Bazilikának a XVIII. század 
végén olyan aktív és nyitott zenei élete volt, 
hogy a most műsorra tűzött művek akár bő 200 
évvel ezelőtt, szerzőik életében is elhangozhat
tak ugyanezen a helyszínen.

A hangverseny Mozart két templomi 
szonátáját (F-dúr, K.244 és C-dúr, K. 328),
Haydn Salve Regináját (Hob. XXIIIb:2), valamint 
Lickl két művét -  Offertorium „Boné Deus” és 
Missa Solemnis in C „Dilectantenmesse” -  
vonultatta fel. Ahogy a koncertbrosúrából meg
tudjuk, Georg Lickl neve erősen kötődik Pécs 
városához. A pécsi püspökök már akkoriban 
fontosnak tartották a templomban felhangzó 
zene minőségét. Az itt megszólaltatott művek 
és szerzőik Európa akkori élvonalába tartoztak; 
Haydnt és Mozartot Pécs városában már, mint 
kortársakat ismerték. „Ezen gyakorlat alapján 
vált lehetségessé, hogy több ismert, jó nevű 
zeneszerző után Johann Georg Lickl (Lickl 
György) pécsi regens chori-ként, [vezető kar
nagyként] 1807-1812 között itt éljen és alkos
son.”

Lendületes indítást adott az estnek a kon
cert első száma, Mozart F-dúr templomi szoná
tája az Erdődy Kamarazenekar előadásában.
A zene frissességét és fiatalosságát kiemelte 
a zenekar rendhagyó elrendezése: a hegedű- 
és brácsajátékosok a közönséggel szemben, 
egymás mellé felsorakozva, egy sorban állva 
muzsikáltak, míg a cselló- és bőgőszólam 
játékosai mögöttük ültek a szokásos elrende
zésben. Ez a felállás számomra már az első pil-

HOLICS LÁSZLÓ

„Pécs 2010” -
lanatban üzenetet hordozott: egyéniség, nyílt
ság, derűt sugárzott. Ennek jegyében hangzott 
el Mozart mindkét templomi szonátája, melyek 
hangzásában is épp ugyanilyen kvalitásokat 
lehetett felfedezni.

A zenekar játékában autentikus tényező volt 
a szerzők korának előadói gyakorlatára 
jellemző, viszonylag kis vibrátó. Apróbb labdá
val persze pontosabban kell célozni -  kisebb 
vibrátó esetén nehezebb a hegedűkar tagjai 
számára a hangmagasságot pontosan egymás
hoz igazítani. Az est folyamán ez csak néha 
okozott nehézséget, akkor is elhanyagolható 
mértékben. Fontosabb, hogy a kis vibrátó 
felvállalásának (is) köszönhetően a zenekar 
kellő eleganciával és stílushűséggel tolmácsolta 
a klasszicizmus -  ismert vagy kevésbé ismert -  
zenei remekeit. Mindezt a karmester, Rácz 
Márton igen motivált és egzakt mozdulatokkal 
vezényelte végig.

A Pécsi Bazilika Mozart Kórusa az intézmény 
múltjához méltó módon, mindvégig tisztán és 
megbízhatóan énekelt. Nekik köszönhetően 
minden bizonnyal sokakat megérintett a temp
lom tágas tereit betöltő világos, áttetsző 
énekkari hangzás.

Az előadói apparátus munkájában leginkább 
az énekes szólisták összhangja ragadott meg. 
Mindig egymásra figyelve formálták szólamai
kat, olyan kiegyensúlyozott összhatást hozva 
létre, melyben előadó és hallgató egyaránt átél
hette azt az egyén határain átívelő, nemes 
egységet, melyről ezek a művek -  és általában 
az egyházi zene remekei -  szólnak. Nem négy 
egymás mellé állított szólistát hallhattunk, 
hanem igazi kvartettet, melyben mindenki pon
tosan tisztában volt a maga szerepével és 
felelősségével.

Ha belepillantunk az életrajzokba, a fen
tieken nem csodálkozunk. A mezzo-szoprán 
szerepét betöltő Halmai Katalin például, mielőtt 
a Zeneakadémia főtárgytanára lett, kamara
éneket tanított az intézményben. 1995-ben 
a bécsi Volksoper, 1998-tól a Staatsoper 
szólistája.

A lágyan fénylő hangú tenorénekes Megyesi 
Zoltán a barokk oratóriumok előadó-specialistá
ja. 2007-ben első díjat nyert az olaszországi 
Monteverdi Énekversenyen. A zenei folyamatok
ban Cser Krisztián basszushangjának erejére és
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stabilitására mindig lehetett számítani. Krisztián 
2008-tól a Magyar Állami Operaház ösztöndí
jasa, repertoárján a kora barokktól a kortárs 
zenéig szinte minden stílus szerepel.

A szoprán szólista, Wierdl Eszter is jó ízlésű, 
méltó tagja volt az énekegyüttesnek, bár nem 
mindig volt teljes mértékben ura a szólamának. 
Némi technikai bizonytalanságot véltem 
felfedezni, és hangjának erejét és kiegyensú
lyozottságát is helyenként hiányosnak éreztem. 
Előadásának számos erősségéből (és abból 
a tényből, hogy 1999-ben a Salzburgi Mozart 
énekversenyen II. helyezést ért el) azonban 
lehet arra is következtetni, hogy a közönség 
fogja még őt kifogástalan produkciókban is 
hallani.

Ami a koncerten hallott Lickl műveket illeti: 
ez a koncertélmény is tovább erősítette bennem 
azt a meggyőződést, hogy egy kevésbé közis
mert zeneszerző munkája egyáltalán nem 
feltétlenül marad el a mozarti színvonaltól 
akkora mértékben, mint amekkora mértékben 
ezt a hírnévbeli különbség sugallná. Lickl -  és 
itt említhetnénk még számos, vele „egy cipőben 
járó” komponistát -  anyanyelvi szinten beszéli 
a klasszikus zenét. A „nagyoktól” őt nem az 
igényesség és a szakértelem mértéke, hanem 
„csak” annak az extra géniuszi szikrának a 
megléte vagy meg nem léte különbözteti meg, 
amitől egy Varázsfuvola vagy egy Don Giovanni 
felülmúlhatatlan -  ez az a különbség, ami 
Mozart zenei értékéhez elmondhatatlanul sokat 
ad, Lickl zenei értékéből viszont semmit sem 
von le.

Elismeréssel adózom az Erdődy Kamara- 
zenekar vezetőinek és tagjainak, akik a fentiek 
szellemében Magyarországon kiemelkedő 
szerepet játszanak kevésbé ismert zeneszerzők 
legjobb műveinek felkutatásában és bemu
tatásában. A zenekar eddigi működése során 
mintegy húsz magyarországi szerző több mint 
száz kompozícióját mutatta be sikerrel. 1999-ben 
válogatás jelent meg koncertfelvételeiből 
„Magyarországi zenei ritkaságok 1740-1840” 
címmel. A lemez háromnyelvű CD-ROM mellék
letet is tartalmaz, mely az elhangzó művekről 
és szerzőikről nyújt forrásértékű információkat.

Mindent összegezve: a Bazilika április 5-i 
koncertje is szép elemévé vált a 2010-es pécsi 
felhozatalnak. ■
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Az Echo új, most induló sorozatában arra kí

váncsi, miképp gondolkodnak a város kultu

rális életéről az itt élő külföldiek. M i látszik 

egy más kultúrában nevelkedett ember szá

mára abból, amit itt talált.

A perzsák egyik nagy ünnepén a tűz körül 
állunk március végén a szentlőrinci szőlőhe
gyen. Magyarok, perzsák, sokacok és szerbek. 
Noruz, az iráni újév a tavasz kezdete. A lángok 
a megtisztulást sugallják, a tavasz az új élet 
érkezését. A több ezer éves tradíció szerint át 
kellene ugrani a parázsló rakást. Az egykori tűz- 
imádók hite szerint a lángok megtisztítanak 
mindentől ami szennyes, beteg, idejétmúlt lett. 
A gyerekek labdáznak, néha magyar, szerb, 
perzsa vagy angol nyelvű sikítás töri meg a fel
nőttek csendjét. Ebben a sokszínű közösségben 
sok nyelven, sokféle módon fogalmazódnak 
meg kérdések és válaszok. Miközben a tüzet 
rakjuk, a kultúra, a kultúraápolás fontosságát 
firtatom. Több ezer év áll a perzsák háta 
mögött, ők pedig szeretnek a gyökerekre 
hivatkozni. Mint mondják, ebből táplálkozik az 
élet.

Soha nem élt Pécsett annyi perzsa, mint 
ma. Több mint százötven leendő orvos, gyógy
szerész, közgazdász tanul a pécsi egyetemen, 
nem beszélve azokról a már végzett szakem
berekről, akik a diploma megszerzése után 
a városban maradtak, itt élnek, dolgoznak és 
alapítottak családot. A nyolcvanas években 
érkezett az első iráni egyetemista a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem angol programjára.
A kilencvenes évek végéig szinte minden évben 
több perzsa fiatal felvételizett a karra, illetve 
szerzett itt diplomát. Többségük a magyar 
oklevéllel más országokban keresett munkát, 
néhányan azonban itt telepedtek le. 
Szakorvosokká, üzletemberekké vagy éppen 
egyetemi oktatókká váltak, tagjai tudományos, 
kulturális, közéleti csoportoknak, a magyar 
értelmiségi körök aktív résztvevői, és nem utol
sósorban családapák, férjek is lettek. Kevesen 
házasodtak iráni nővel, a feleségek jellemzően 
magyarok. Családjaikban természetes a több- 
nyelvűség, a kettős kultúra ápolása, a vallási 
sokszínűség, és a helyzetből természetesen 
fakadó kettős identitás. Magyarok és perzsák 
ők, és néha az ellenkező sorrendben igaz ez.
A kérdéstől függ, éppen minek érzik, vallják 
magukat. A kultúra, a tradíció, a történelem 
azonban állandó téma a hétköznapjaikban.

Dr. Seddiq Khezri gyermek háziorvos húsz 
éve él Pécsett. Felesége jogász, kislányaik 
8 és 11 évesek. „Nem tudom, mit mutat meg 
magából Pécs a nemzetközi közönségnek” -  
mondja az Európa Kulturális Fővárosa cím kap
csán. „Régóta rendelkezünk színházbérlettel, 
szeretjük a népzenei koncerteket és a különféle 
nemzetiségi esteket, szívesen járnánk könnyű
zenei koncertekre is, de az anyagi lehetősége
ink behatároltak. A megnyitó nagyon szép volt, 
de azóta nem sok időnk volt részt venni a prog
ramokon.” -  mondja. „Otthonomnak érzem 
Pécset, mert itt él a családom és a barátaim, 
lassan magaménak tekintem a hagyományait és

Pécsi perzsák
kultúráját. Ezt pedig a feleségemnek köszönhe
tem, és szeretném a gyerekeimnek is átadni 
azt, ami fontos nekem. Ezt tartom én 
kultúraápolásnak. Nem gondolom, hogy a turis
tákat a kulturális programok vonzanák ide, 
inkább a történelmi látnivalók, amiket bármikor 
megtekinthetnek. Egyébként úgy gondolom, 
hogy a megnyitón kívül egyelőre semmi olyan 
program nem volt, amit más években ne 
lehetett volna megtalálni a kínálatban. A kultúra 
nemcsak programokat jelent, hanem mindazt, 
ami körülvesz és pénzben ki nem fejezhető, 
hosszan tartó szép élménnyel gazdagít.”

Dr. Mehdi Moezzi 21 éve él Pécsett, nős, 
egy gyermeke van, bőrgyógyász. „A csend és 
a nyugalom tartott itt anno. Szeretem a várost,

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

hozzászoktam. Fontos nekem, hogy ne felejt
sem el, honnan jöttem, ezért iráni barátaimmal 
őrizzük a perzsa tradíciókat, de az ünnepeinken 
bárki csatlakozhat hozzánk, aki jól érzi magát 
velünk, és nem érzi magát idegennek a 
körünkben. Második otthonomnak érzem 
Pécset, de azt soha nem tudnám állítani, hogy 
itt jobban érzem magam, mint otthon, 
Teheránban. Természetesen figyelem a város 
életét, fontosnak érzem a kulturális életet is, de 
ugyanígy a tisztaságot és hogy jól működjön 
a város. Hirtelen sok építés, szépítés kezdődött, 
és remélem, véget is érnek még idén! Nagyon 
bízom abban, hogy Pécsnek lesz lehetősége 
megmutatni az igazi arcát az egész világnak, és 
be tudja bizonyítani, hogy nem érdemtelenül 
kapta ezt a nemes címet! Bízom abban is, hogy 
nemcsak VIP-jegyekkel lehet majd bejutni a jó 
programokra, és abban is, hogy a civilek is 
szóhoz jutnak. Én általában a szabadtéri ren
dezvényekre járok. Koncertekre, szabadtéri szín
házi előadásra, de a programválasztásban száz 
százalékban a feleségemre hallgatok.”

„A kultúra nagyon fontos az ember 
életében, mindennek ez ad megfelelő alapot, 
vagy éppen ennek hiánya miatt van gyökérte- 
lenség” -  mondja Kia Golesorkhi közgazdász, 
egyetemi oktató. 11 éve él Pécsett, házas. 
Teheránból származik. „Azóta merem önmagam 
előtt bátran vállalni, hogy magyar is vagyok, 
amióta sikeresen letettem az állampolgársági 
vizsgát. Ott ugyanis a saját valódi tudásomat 
vettem vizsgálat alá. Azóta viszont más szem
mel nézem a környezetemet. Már nem idegen
ként, vendégként vagy csupán akadémikusként 
fogalmazom meg az esetleges elvárásaimat és 
véleményemet. Már az érzelmek is fontos 
szerepet kapnak” -  mondja. „Pécs az otthonom 
lett. Egy olyan város, ahol minden alap adott az 
emberi léptékű élethez. De nem él a város a 
lehetőségeivel. Persze mindenki a maga 
életében megteremtheti azt, amire szüksége 
van, de a körülmények hatása is lényeges. Fia 
Pécsről mesélek az iráni családomnak, büszkén 
beszélek az egyetemi múltról és jelenről, a sok 
nemzetiség békés együttéléséről, a szép tájról, 
épületekről vagy az innen elszármazott 
hírességekről, a Zsolnay gyárról, a borkultúráról 
és a Pécset körülvevő bájos településekről. 
Nagyon örültem annak, hogy Pécs lett idén 
Európa Kulturális Fővárosa, de sajnos mindaz, 
amit eddig hozott ez az év, szerintem kevés. 
Isztambulban éltem több évet, ezért merem 
bátran állítani, hogy Pécs jelenlegi kínálatával 
kevés ahhoz, hogy partnere legyen a török 
városnak. Nem hasonlítgatom a két országot, 
hisz ez értelmetlen. De Pécsett itt van például 
kilenc kisebbség és számos külföldi, de sem 
a hétköznapokban, sem ebben az ünnepi évben 
nem érzem, hogy valóban megjelenne ez a sok
színűség a város életében. Nem elég egy-egy 
alkalmi fesztivál és színpadi produkció ahhoz, 
hogy együttélésről beszéljünk. A programkínálat 
és a városszépítés fontos, de kíváncsian várom, 
milyen nyom marad itt egy-két év múlva min
debből, mert a valódi hídépítés ennél mélyebb 
kérdés, ami a szívekben kezdődik.” ■
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C so n k a  K á ro ly  
e m lé k k iá llítá s
Pécs, Cella Septichora Látogatóközpont 
2010. március 6. és március 31.

Csonka Károly (1944-2006) öt évig vezette a 
Mecseki Fotóklubot, emellett a fotóklub keretei 
között működő legendás Focus csoportnak 
tagja is volt, elsősorban mégsem a meghökken
tő tematikájú, technikailag bravúros fotóival 
aratott elismerést. Pécs város épített öröksége 
bővelkedik gazdagon díszített homlokzatokban, 
ornamentikákban, a kapualjakban... Ezeket a 
míves felületeket változó fényviszonyok között 
számtalanszor örökítette meg -  fotóskollégák 
elmondása szerint akár százszor is elment 
ugyanarra a helyszínre, egészen addig várt és 
ismételte a fotókat, ameddig az optimális fény

árnyék arányt viszont nem látta a képeken.
Pécsi épület- és városfotói több albumban 
is megjelentek -  Pécsi Székesegyház; Ballada 
a városról; Pécs egykor és ma; A város 
mindörökre. Egyéni stílusában éppannyira 
törődött a fénykép alapjául szolgáló épület, 
vagy szoborrészlet realisztikus bemutatásával, 
mint a fény-árnyék arányok játékával. Tiszta 
művészet az övé, játékossága nem öntörvényű, 
hanem remek arányérzékével a síkok, és a 
felületekből adódó térbeli energiákat kihasznál
va vált egy-egy Csonka Károly fotó dinamikája 
egyedivé. Azáltal, hogy sajátos fényviszonyokat, 
s nem tipikus nézőpontokat választott, fel
erősödtek az épületfotói egyedi vonásai. Nem 
tett erőszakot, nem alkalmazott trükköket, 
hanem tisztán fogalmazott. Analóg géppel dol
gozott, nem digitálissal, így a tényszerű, hiteles 
ábrázolásmódja különös -  a fényviszonyoktól, 
ködöktől már-már ihletett -  hangsúlyt is kapott: 
az utótagos módosítás helyett az adott, 
a pillanatnyi fényállást rögzítette.

Csonka Károly Alkalmazott fotósként dolgo
zott az uránbányában, a Pécsi Körzeti 
Televíziónál, a Baranya Megyei Építőipari 
Vállalat műszaki osztályának fotósaként, és 
a rendszerváltozás hajnalán elindított A Helyzet 
című lap munkatársa is volt, majd szabad
úszóként tevékenykedett. A hatvankét éves 
korában elhunyt pécsi születésű fotóművész 
emlékkiálításának anyagát fia, Csonka Donát 
válogatta.

Balogh Róbert

T u liP é c s  2 0 10
Az országban élő vagy Magyarországhoz kötődő 
hollandok egy olyan megmozdulás keretében 
szerettek volna a 2010-es kulturális év alkalmá
val bemutatkozni Pécsett, amelynek alapja az 
összefogás és a kreativitás. Az EKF építkezések 
kudarca arra ösztönözte a hollandokat, hogy 
valami olyat hozzanak létre, ami könnyen meg
valósítható, és amiben sok ember kedvét lel
heti. A pécsi Holland-törzsasztalé volt a fősze
rep a TuliPécs 2010 elnevezésű projekt 
szervezésében és megvalósításában. A kul
turális fővárostól nem kértek anyagi támo
gatást, ezzel is próbálva felhívni a figyelmet 
arra, hogy nem mindig mindenben a pénzé 
a főszerep.

A Holland-törzsasztal elképzelései szerint 
2009 októberéig szeretett volna összegyűjteni 
annyi adományt, amennyi elegendő nagyobb 
mennyiségű tulipánhagyma vásárlásához, 
melyeket a 2010-es EKF év keretében ültet
nének el Pécsett, hogy a tulipánok 
virágzásában gyönyörködhessen majd minden 
pécsi polgár és látogató. Az akcióban végül 
huszonötén vettek részt, többségükben a 
törzsasztal tagjai, de érkezett felajánlás az 
észak-magyarországi régióból is. A legkisebb 
5 euró, a legnagyobb pedig egy 50 000 forint 
értékű hozzájárulás volt. Azt, hogy mennyiből 
gazdálkodtak végül, Simon Wintermans nem 
árulta el, mivel úgy gondolja, az ajándékozás 
nem a pénzről, hanem a gesztusról szólt.
Az összeg elegendő volt arra, hogy közel 
33 000 darab virághagymát vásároltak belőle 
Hollandiában. A tulipánhagymákat egy kisebb 
„holland” fesztivál keretében adták át 2009 
októberében a nagyközönségnek. Az ajándékot 
Pécs polgármestere vette át a holland 
főkonzultól. Az első 50 hagymát közösen ültet
ték el az akció résztvevői tradicionális holland 
fapapucsban a bazilika előtti Szepesy-szobor 
körüli virágágyásba, miközben egy pécsi gyer
mekkórus holland népdalokat énekelt a háttér
ben. Az ünnepélyes átadó után a közönség 
belekóstolhatott a holland kulináris külön
legességekbe: „borsóleves” (erwtensoep), mini 
palacsinta (poffertje), holland sajtok és lélek- 
melegítők fokozták a colour localt.

A hollandok emlékül 32 950 darab 
virághagymát ajándékoztak Pécsnek, melyből 
24 950 darab tulipán, 8000 pedig nárcisz,

krókusz és gyöngyike. A hagymák elosztását és 
kiültetését a Pécs Holding Zrt. kertészeire bízta 
a Holland-törzsasztal, azzal a kikötéssel, hogy 
a Szent István térre és a város szebb helyeire 
kerüljön a virágok nagyobb hányada. Sajnos 
2009 októberében, az ültetési időszakban még 
gőzerővel folytak az építkezési munkálatok 
Pécsett, így nem kerülhetett tulipán többek 
között a Tettye parkba és más kiemelt helyekre 
sem. A legtöbb hagymát a Sétatérre ültették el, 
de a városban szinte mindenütt találhatunk 
belőlük hírmondót: az Európa téren, a Búza 
téren a Pécsi Holding székháza mellett, a 
Rákóczi úton, az ítélőtábla előtti virágágyásban, 
a Petőfi utca 70 alatti játszótéren, a Citrom 
utcában és még Kertvárosban, a Siklósi úti 
csomóponthoz is jutott belőlük.

A tulipánhagymák sorsa az elvirágzás után 
még kétséges. A Pécs Holding Zrt. a friss 
virághagymákat preferálja, mivel ahhoz, hogy a 
régiek újra virágba boruljanak, ki kell szedni,

és újra kell ültetni őket. Szerencsére a TuliPécs 
2010 projekt olyan jól sikerült, hogy az akció 
résztvevői úgy tervezik, egy év múlva újra 
megszervezik a tulipánültetést. Ehhez azonban 
az ideinél nagyobb összefogásra lesz szükség, 
mivel Simon Wintermans, a főszervező 
Essen-Pécs-lsztambul biciklitúráját rója, így 
a törzsasztal tagjain múlik, viszontlátjuk-e még 
a tulipános Pécset.

Vörös Zsófia

E ch o  b e m u tató  P é c se tt  é s  B u d a p e ste n
2010. március 19-én Budapesten a MÚOSZ Sajtóházában a Ha
táron túli magyar sajtó fesztiválján vendégeskedett az Echo 
szerkesztőségének két tagja (Zábrádi Mariann, Balogh Róbert) 
s beszélt a lap szerepéről, feladatairól az EKF-es évben.

2010. március 23-án a pécsi Művészetek és Irodalom Házában 
tartott a szerkesztőség lapbemutatót, ahol a közönség több 
tagja is megszólalt, vita is kialakult a lap szerepéről, a megúju
lás szükségszerűségéről és lehetőségéről.
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ÉPÍTÉSZET ÉS KONTEXTUS -  ÉK

DÉL-DU N ÁN TÚ LI É P ÍT É S Z  KA
MARA TEM ATIKU S É P ÍT É S Z E T I  
É S  M Ű VÉSZETI E S E M É N Y S O R O 
ZATA 2 0 10 -B E N : TÉMA2010

2010-ben közel 30 alkalommal találkozhat a nagyközön
ség a Dél-Dunántúli Építész Kamara szervezésében az 
Építészet és Kontextus elnevezésű program egy-egy ele
mével Pécs különböző kulturális helyszínein. A volt Dante 
Kávézó májustól októberig az építészeti programok köz
pontja lesz, de a Nádor Galériában, a Művészetek és Iro
dalom Házában és a PTE PMMK Építész Intézetében is 
sor kerül rendezvényekre.
Az események a művészetek és a tudományok szem
pontjai szerint közelítenek az építészet jelenségeihez és 
arra törekednek, hogy a közönség szélesebb rétegei szá
mára is értelmezhetővé váljanak a kortárs építészet jel
legzetes tendenciái.
Az Építészet és Kontextus programsorozat részeként 
nemzetközi konferencia foglalkozik a városfejlesztés 
problémáival, építészeti kiállítások nyílnak, neves műhe
lyek mutatkoznak be, és a program keretei között lebo
nyolított nemzetközi művészeti pályázatok nyomán új mű
alkotások születnek Pécs közterein.
Az Építészet és Kontextus 2010 után is folytatódik.

RENDEZVÉNYEK

2010.05.21. - TÉRÉPÍTÉS EURÓPÁBAN
A rendezvénysorozat bevezető eseményére májusban 
kerül sor, amikor megnyílik az olaszországi Velencei 
Egyetem által összeállított 60 európai kortárs térátalakí
tást bemutató kiállítás „TÉRÉPÍTÉS” címen.

2010.05.21. -  TÉR-KÖZTÉR
„ÉPÍTÉS KÖZBEN” címet viseli a pécsi EKF beruházások 
tervpályázatainak albuma.

2010.08.27-09.19. -  EL / AWAY
Egy globalizálódó világban a kulturális kötődés, az érvé
nyesülés, a mobilitás kérdéseit helyezi előtérbe az 
„EL/AWAY” című kiállítás, amely a Pécsről indult építé
szek munkáit mutatja be. A kiállítás kurátora Patartics Zo
rán építész.

2010-2011 -  BREUER PÉCSETT / ODA-VISSZA
A „BREUER PÉCSETT / ODA-VISSZA” címet viselő nem
zetközi művészeti pályázat Pécs új EKF városrészében 
kíván új köztéri műalkotást létrehozni. A Pécsen született 
Breuer Marcell építész neve alatt lebonyolított pályázat a 
világhírű építész személyét nemzetközi keretek között 
fogja összekapcsolni Pécs városával.

2010-2011 -  VICTOR VASARELY MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
A „VICTOR VASARELY - Nemzetközi Művészeti Pályázat 
a Köztéri Művészetért” célja újszerű megközelítésmódo
kat alkalmazó köztéri műalkotás létrehozása Pécs közte
rein úgy, hogy közben a városban zajló művészeti aktivi
tások nemzetközi téren zajló művészeti gyakorlathoz kap
csolódhassanak.

2010-BEN -  ÉPÍTÉSZET MA
Az „ÉPÍTÉSZET MA” cím mögött egy Pécsett évek óta 
zajló programsorozat áll, melyet a PTE Pollack Mihály 
Műszaki Kar Építész Intézete működtet. A rendezvény 
2010-ben a világ különböző pontjain működő progresszív 
építészeti irodák személyes bemutatkozására teremtenek 
lehetőséget Pécsett.

2010.09.18-10.24.
12 ÉV -  DÉL-DUNÁNTÚL ÉPÍTÉSZETE
A „12 ÉV -  Dél-Dunántúl építészete a 21. század elején” 
című kiállítás egy átmeneti, nehezen körvonalazható idő
szak építészetét szeretné tetten érni és dokumentálni kö
zel 150 tablóval.

2010.09.24-25. -  VÁROS / TÉR / KULTÚRA
A „VÁROS-TÉR-KULTÚRA” címet viselő nemzetközi kon
ferencia a kulturális alapú városfejlesztések elméletének 
és nemzetközi gyakorlatának legfrissebb tapasztalatait 
fogja számba venni. Kiemelt figyelmet kapnak a térsé
günkben, és ezen belül a Pécshez hasonló méretű váro
sokban zajló építészeti, kulturális és mentális átalakulási 
folyamatok.

2010.12.10-11. -  ÉPÍTÉSZET/KRIT1KA/(ÚJ)MÉDIA
“Építészet/kritika/(új)médía” címet viselő konferencia a 
különböző havi- és napilapokban, illetőleg az elektronikus 
médiumok oldalain egyre nagyobb teret hódító építészeti 
témájú írások kapcsán arra vállalkozik, hogy azokat elhe
lyezze a nyilvánosságban már régebb óta jelenlévő kritika 
(főként irodalmi és képzőművészeti, stb.) műfaji keretei 
között.

Hívja meg szomszédait 
egy koccintásra!

Jó alkalom ez arra, hogy mosolyt 
hozzunk a környezetünkbe, 

megismerjük szomszédainkat. 
Velük élünk, minden nap 

találkozunk, néha mégsem tudunk 
egymásról semmit.

Rendezzen egy közös 
összejövetelt velük!

Hova szervezze az ünnepet?
Szervezheti az utcára, a háza udvarába, 

a kertbe, esetleg egy közeli parkba.

Hogyan szervezze?
• Tegyen ki plakátokat a ház

előterébe, kapujára.
• Osszon szét meghívókat!

• A meghívón tüntesse fel a pontos 
helyszínt, az időpontot!

• Lépjen kapcsolatba velünk!
(szórólapok, meghívók letölthetőek

a honlapunkról)

• Említse meg a programot
minél több embernek!

• Osszák szét a tennivalókat!
Mindenki járuljon hozzá 
valamivel a programhoz 

(süteménnyel, salátával, üdítővel...)
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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 
(Széchenyi tér)

Antikart Képkereskedés

B-dekor

Bagolyfészek Könyvesbolt 

Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 
2010. július elején jelenik meg

E számunk szerzői:

Aknai Katalin művészettörténész (Budapest) 
Aknai Tamás művészettörténész (Pécs)
Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)
Bencze Zoltán építész (Pécs)
Fekete Vali esztéta (Pécs-Budapest)
Gombár Gabriella újságíró (Pécs)
Holics László tanár (Pécs)
Készman József művészettörténész (Budapest) 
Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)
Somlyódy Nóra újságíró (Budapest)
Szabó Nóra kritikus (Pécs)
Vámos Dominika építész (Budapest)
Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

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

MódiStudió, Budapest 
Pécs M. J. Város Önkormányzata 
Pécs2oio Menedzsmentközpont Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  XIII. évfolyam 2. szám 
2010. március-április 
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