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22 Fekete Vali: Az álmok árnyéka (Stein Anna festőművész kiállítása)
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23 Aknai Tamás: Jutalomjáték (ef Zámbó István kiállítása) — Gyors kamara -  
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A 10 éves POSzT a 12 éves Echo tükrében
A 10. jubileumi Pécsi Országos Színházi Találkozó OFF rendezvényeként 2010. június 6-án, a 
Pécsi Művészetek és Irodalom Házában Balogh Róbert, Zábrádi Mariann és Koszits Attila be
szélgetett a POSzT OFF-koordinátorával, Máté Péterrel. A beszélgetésben szó esett az OFF kul
túrpolitikai hátteréről, Máté Péter „koordinálási" elveiről, s arról is, hogy az OFF-on való sze
replés milyen jelentős a fiatal művészek számára. Szerkesztőségünk a fesztivál szakmai és a 
pécsi közönség által való 
eltérő megítélését ele
mezte, valamint a POSzT 
-  mint Pécs egyetlen or
szágos jelentőségű művé
szeti fesztiválja -  város
ban betöltött szerepét 
taglalta.

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

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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Pancsoló kislány,
avagy a kultúrafogyasztó szomorúsága

„Megint egy kiállítás? Menjünk már innen!”
F.M.M.

Az idézett két mondat ismerőseim kislányának 
a szájából hangzott el egy kiállításmegnyitón.
A délután négyig tartó ovi után inkább ment 
volna haza, semmint kiállításmegnyitóra (ahol 
a szülei nem feltétlenül csak vele foglalkoznak, 
nincsenek ott a játékai, stb...). Szégyen ide 
vagy oda, kezdtem hasonlóan érezni magam, 
mint ez a kislány, a X. Pécsi Országos Színházi 
Találkozó hatodik napján, ugyanis nagyon 
elegem lett. Azt éreztem, nem bírok többet 
befogadni. Sem vitát, sem előadást, sem 
felolvasást, de még a koncerteket is untam. 
Pedig a POSzT az egyetlen olyan fesztivál a 
városban, amely felnőttként kezeli a kulturális 
fogyasztókat, s évről évre választásra készteti. 
Egyszerre három-négy, olykor öt azonos súlyú, 
különböző műfajú program kényszerített olyan 
súlyú döntésre, ahol az jelentette a tétet: hogy 
azt éreztem, lemaradok valamiről. Nem olyan 
alternatívák lebegtek a szemem előtt, hogy 
„hamburger vagy hot dog”, hanem, hogy egy 
Bodó Viktor rendezés vagy egy Muzsikás 
együttes koncert Alexander Balanescuval, netán 
Udvaros Dorottyát a huszerett főszerepében, 
vagy... Minden végigtalpalt fesztivál idején 
elérkezik egy hasonló holtpont. Amikor 
megszűnik az áhítat, vagy az odafigyelés, 
a kíváncsiság. S hiába a töménytelen, normál 
időszakban vonzó program, létrejön egyfajta 
vakság, közöny, üresség. A „hagyjanak engem 
ezek az ő művészetükkel!” állapot. A magas 
minőségű művészeti termékek (előadások, kon
certek, kiállítások, stb.) hirtelen felszaporodása 
egészen másfajta befogadási módszereket 
igényelne, mint amilyenekkel rendelkezünk.
Ez, a 2010-ben ránk zúduló európai kulturális 
fővárosi programév kulturális kínálatát befogad
ni igyekvőket többszörösen érinti. A vidéki 
fővárosban szokatlanmérvű kulturális kínálatot 
Pécs az elmúlt évtizedben évente nagyjából tíz 
napon át produkálta (illetve a három felvezető 
év közül az utolsóban kaptuk meg a jelenlegi 
sokszínűség töredékét), amúgy a programszer
vezők gondosan ügyelnek arra, nehogy egymás
ra szervezzenek ugyanazt a közönségréteget 
érintő programokat (a szűkös befogadóréteg, 
s a még szűkösebb anyagi lehetőségek miatt). 
Ezzel szemben 2010 nyár eleje szinte naponta 
döntésre kényszerített. Nem speciális filmeffek- 
tekre vágyom, nem lézershowra, nem reality 
tévére, nem klipszerű, asszociatív felvillaná
sokra, nem szlogenekkel agyontűzdelt virtuális 
fragmentumokra, hanem komplexitásra, kom
pozícióra, világokat nyitó, átértelmező, szem
besítő műalkotásokra. Előbbiekre emlékeztető 
eseményből bőven akadt, az utóbbiból 
kevesebb.

A POSzT OFF-rendezvényei a versenyprog
rammal együtt tizedszerre is megadták azt az 
érzést, hogy itt most befogadhatatlan mennyi
ségű kulturális esemény zajlik, egy nagybetűs 
Fesztivál. Nyafoghatnék azon, hogy az EKF utcai 
eseményein kívül nincsenek igazi helyszínek 
Pécsett, nem készült el a Hangversenyterem

(többet nem vagyok hajlandó a rossz 
akusztikájú POTE aulában koncertre menni), 
a Nagy kiállítótér, a színház felújításra szorul, 
stb., de ez is csak nyafogásnak tűnik az 
eseménymennyiség mellett. Az egymásba érő, 
egymásba olvadó fesztiválok között szaladgálok 
az utcán. A POSzT OFF koncertjeit követte 
a Sétatéren a Sétatér Fesztivál, s őket a Főik 
and Roll fesztivál (kicsit arrébb tették a szín
padot, s mások lettek a molinók, drapériák).
A Király utca keleti végén, a Vasarely téren 
a Varázskertet lehetett látogatni, Privatelektro 
Open air Headphone Fesztivált, de meg sem 
próbáltam eljutni a Fishing on Orfűre, a Zene 
ünnepének egész napos utcai koncertjeit pedig 
elmosta a szakadó eső, a Múzeumok éjszakáján 
meg újra csak képtelen voltam egy koncert 
után újabb és újabb kulturális eseményeket 
befogadni. Egybemosódnak a fesztiválok, ha 
ugyanazok a fellépők jönnének évről évre, csak 
most EKF lógó alatt. Nem kenyerem a kényszer
művelődés, nem is kötelező fesztiválról feszti
válra mennem. Aztán mégis megyek. Pedig 
szeretnék elidőzni, tűnődni, gondolkodni, vagy 
valamiképp feldolgozni az információ és 
élménymennyiséget. Erre azonban nincs idő, 
mintha bele-beleolvasnék újabb és újabb, a 
polcról levett könyvbe, aztán pár mondat után 
visszatenném őket, s megint újért nyúlnék. 
Fesztivál fesztiválba ér, a Sétatérre kitelepült 
ételt, italt kínáló bódék között egymásba 
szervül a népzene, a ska és a big bánd.
A gyorséttermi tempó kiolthatja az esztétikai 
észlelést. Ezt a fajta homogenizálódott feszti
válkontinuitást féltudatlanságban lehet csak 
megélni. A kultúrazabálót reflektálatlan 
szomorúságából csak valami „izgi” dolog 
mozdíthatja ki, de nem valami eget rengető, 
forradalmi dolog, a kultúrazabáló konzervatív 
olyanra vágyna, ami még felismerhető. Egy régi 
dolog újracsomagolva, valami, ami epizódként 
beleillik az eddigi történetekbe, s nem fontos 
a kontextusa. A meseéhség állandó. A rengeteg,

kevéssé karakteres esemény helyett 
a kevesebb, de eredetibb több lett volna.

Ilyenkor június végén szép lassan magába 
szokott roskadni a város, egy évtizede belelas
sultunk a nyári forróságba. 2010-ben úgy tűnik, 
másképpen lesz. Ha nem esik az eső (amiből 
eddig bőven kijutott), akkor megelevenedik a 
belváros. Még olyan tereken is, mint a pláza 
parkolót formázó Kossuth tér, ünnepel, hörög 
a tömeg. Mert valaki lőtt egy gólt. Kocsmák 
lakták be a tér árnyékos oldalát, kivetítőn nézik 
a foci-vb meccseit pécsiek és turisták, közben 
sört kortyolgatnak, ropogtatnak chipset. Több 
a turista mint korábban. Szerencsére jönnek. 
EKF van. Félidőben. Ha Essen szintjét nem is 
értük el -  4,8 millió látogatót vonzott idén 
az ottani kulturális fővárosi év programja -  
de érezhetően többen érkeztek Pécsre. Azért ez 
eredmény. Több a németül beszélő csoport, 
kószálnak japánok, angolok, ki tudja kicsodák... 
Ha nem esik, a felújított Széchenyi tér is 
benépesül. Nem a mobil fényképkiállítás miatt. 
Nem a Pécsi és a Nádor Galéria, vagy a 
Művészetek és Irodalom Háza gazdag prog
ramkínálata miatt. Hanem mert kínai grániton 
is működik a tradicionális városmag. Boldogan 
pancsikolnak a totyogó babák, négy-öt éves 
kisgyerekek az új EKF-es szökőkútban a 
Városháza előtt (amit szinte hetente javítani 
kell, ezzel is új munkahelyeket teremtettek 
deficites városunkban, mi lenne itt, ha mint 
a török időkben, kilencven fölött lenne a 
csobogók, közkutak száma!). Jó látni, hogy 
akad Pécsett olyan csoport, akinek az életébe 
kétséget kizáróan boldogságot hozott a 
Kulturális Főváros éve. Lehet, hogy legközelebb 
napos időben leveszem a szandálom, s magam 
is beállók a pancsolók közé a Városháza előtt, 
akkor talán nem zavarnak a vakító kövek.
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„Nem voltunk elég bátrak”
Beszélgetés Orbán Györggyel, 

a budapesti Ráday Könyvesház igazgatójával, 
az egykori Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 

Dél-dunántúli Területi Szervezete ügyvezető titkárával

„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 Dét-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 az 1970-es, ’8o-as években kezdődik. Az 
Echo interjúsorozatában e korszak tanúival, az 
akkori kulturális élet meghatározó egyéniségei
vel ezt az utat szeretnénk bejárni.

— Bár már több mint 25 éve nem élsz 
Pécsett, pályakezdésed pécsi időszaka azonban 
nemcsak számodra lehetett meghatározó, de 
jelentős időszaka volt ez a pécsi művészeti 
életnek is.

— 1971-től 1976-ig Pécsett az egyetem 
jogi karára jártam. A diploma megszerzése után 
pedig ugyancsak Baranyában, Szalántán,
a községi tanácson dolgoztam egy évet, mint 
a szabálysértési és gyámügyek előadója. 
Valójában azonban engem leginkább a 
művészeti élet és a kulturális szervezés -  ma 
úgy mondanánk menedzsment -  érdekelt. 
Sokszor megfordultam a villányi Szoborparkban, 
a művésztelepeken. Valószínűleg ez az érdek
lődésem feltűnhetett Molnár G. Juditnak, 
a megyei tanács képzőművészetért felelős 
előadójának, aki 1978-ban azzal keresett meg, 
hogy kineveznének a Magyar Képző- és 
Iparművészek Szövetsége Dél-dunántúli Területi 
Szervezete függetlenített ügyvezető titkárának. 
Ennek a szervezetnek és posztnak a létrehozása 
minden bizonnyal összefüggött azzal, hogy 
Takáts Gyula, a Megyei Tanács elnökhelyettese, 
akinek a nevéhez kötődik többek között a 
„Múzeum utca” vagy a művésztelepek létre
hozása, az MSZMP azon reformista köréhez tar
tozott, akik a regionális önállóság erősítésére 
törekedtek. Bihari Ottó egyetemi tanáromat is 
említhetem, tőle hallottam a régiókra épülő új 
közigazgatási elképzelésekről. Izgalmas feladat
nak tűnt a felkérés, és mint ilyet, ambiciózus 
fiatalember lévén, örömmel elfogadtam. 
Többnyire függetlenített voltam, tehát senki 
nem mondta meg közvetlenül, hogy mit csinál
jak, így igyekeztem az aktuális elnökökkel, 
először Rétfalvi Sándorral majd Erdős Jánossal 
együttműködve, saját kútfőből különféle 
művészeti megmozdulásokat létrehozni. Önálló 
kapcsolatrendszerünket is elkezdtük építeni, 
megkerestük a különféle külföldi társszerveze
teket, testvérvárosokat és velük együttműködve

fogadtunk -  főleg a Grafikai Műhelyben -  
külföldi művészeket, hogy cserében mi is küld- 
hessünk. Akkor egészen kiemelkedő „értéke” 
volt szinte bármilyen külföldi utazásnak, pláne 
ha tartósabb, munkával, szakmai szerepléssel 
volt összeköthető. Nagy értéke volt egy-egy 
finnországi meghívásnak, vagy isztriai 
művésztelepi kiruccanásnak. Szakmai értelem
ben a krakkói grafikai kiállításunk, ill. a grázi 
Joanneumban bemutatott gyűjteményes kiállítás 
maradandó értékű vállalkozás volt.
Már konkrét tapasztalatokon alapult az az új
szerű kezdeményezés, amikor a Színház téri 
régi kiállítóteremben olyan kiállítást szerveztem, 
ahol a műveket meg is lehetett vásárolni. Ez 
korábban elképzelhetetlen volt. Kár, hogy a 
kísérlet nem folytatódott.
Fő törekvéseim közé tartozott továbbá, hogy 
a Pécsi Műhely utáni új, fiatal művészgeneráció
nak teremtsek bemutatkozási lehetőséget. így 
az irodám, amely a mostani Civil Közösségek 
Háza udvarán állt, számos fiatal képzőművész 
egyéni kiállításának szolgált helyszínéül.

— Kellett ezért valakitől engedélyt
kérni?

— Én ezt a kérdést nem tettem föl 
magamnak. Lehet, hogy kellett volna, de én 
sosem kértem.

— Adódott ebből problémád?
— Nem. Más, nagyobb léptékű projek

teknél pedig általában igyekeztem megtalálni 
az egyensúlyt. Amikor úgy éreztem, magam 
mentem el a Városi Tanácsra vagy a KISZ 
Bizottságba, hogy támogatásukat kérjem a 
programokhoz. Ott pedig általában elég nyitot
tak voltak mindezekre. 1980-ban a Baranya 
megyei KISZ Bizottsága felkért egy költőt, egy 
építészt, egy filmest, egy fotóst, egy színészt, 
egy zenészt és egy népművelőt, hogy szervez
zék meg a Pécsi Fiatal Művészek Klubját. 1981 
márciusában a Nevelők Háza (ma Civil 
Közösségek Háza) nagytermében összegyűlt kb. 
hatvan meghívott művész és megalakultunk. 
Meghatároztuk a klubnapot, ami a szerda lett, 
megválasztottuk a tagozatonkénti vezetőséget 
és kiosztottuk az első művészeti díjakat 
Csordás Gábor költő, Dévényi Sándor építész, 
Háda Sándor operatőr, Molnár Sándor 
keramikus, Papp Zoltán zenész, Weiler Árpád 
építész, Zarnóczay Gizella táncművész számára. 
Megalakulásunk időszakában a budapestiek is 
felfigyeltek ránk. A dokumentumfilmes Almási 
Tamás felkeresett engem, hogy megbeszéljük, 
hogyan fog működni és miképp fog kapcsolódni 
a budapesti klubhoz a miénk. Volt is ott egy 
kiállításunk később. Tehát olyan megmozdulá
sok történtek itt, amelyek túlnőttek Pécs

Orbán György a nyolcvanas években...

határain és igencsak jelentős figyelmet keltet
tek. Épp az a helyi politikai döntés nem 
született meg, ami alapján ez a működés 
folyamatossá és valóban értéktermelővé válha
tott volna. Amit alulról ajánlottunk, azt felülről 
nem elutasították, hanem „lenyelték”. Mi meg 
nem harcoltunk jobban.

— Milyen programokat rendeztetek?
— Miután különösen izgatott a külön

féle művészetek egymással való kapcsolata,
és izgat ma is, 1981 májusában kezdtük az 
£g-Fö ld -T ű z-V íz  című kiállítás-sorozat első 
rendezvényét, amely a Föld címet viselte, és ott 
minden műfaj képviselői bemutathatták alkotá
saikat.
Aztán júniusban malacsütést tartottunk a 
Nevelők Háza udvarán az irodám előtt, ahol 
a tagságon és az egyéb meghívottakon kívül 
a villányi kőszobrász szimpózium tagjai is részt 
vettek. Ez a sorozat 1982 áprilisában a Tűz-Víz 
címen futó kiállítással folytatódott, amit a 
Mozgalmi Házban rendeztünk, majd májusban 
a Föld -Ég -Tű z-V íz c. bemutatóval lezárult ez 
a tematikus sorozat, amit azonban újabb meg
mozdulások követtek. 1982 júniusában megál
lapodtunk a MÁV Pécsi Igazgatóságával abban, 
hogy a pécsi fotósok 400 darab képet 
készítenek, amelyek a Mecsek Expressz dekorá
ciójaként, vagy ha úgy tetszik, mozgó kiál
lításként szolgálnak. Októberben pedig a Lenin 
tér (ma Indóház tér) rendezési tervének 
elkészítésével bízott meg minket a Városi 
Tanács Építési Osztálya.
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De még meg sem alakult a „Fiatal Művészek 
Klubja”, már azt megelőzően is különféle akciók 
voltak. Fontos volt sok művész számára, hogy 
a művészetet és kultúrát a mindennapi élethez 
közelítsék, hogy kimenjenek az utcára, hogy 
megmutassák magukat. így született meg 1978- 
ban Rétfalvi Sándor akkori feleségének, Fürtös 
Ilonának az ötlete alapján az a nagyszabású 
szabadtéri kiállítás, amit a Székesegyház előtt, 
a Dóm téren rendeztünk. Ez volt a Pécsi Nyári 
Színház rendezvényeihez kapcsolódó „Fiatal 
pécsi képzőművészek szabadtéri bemutatója. ” 
Tizenegy művész, keramikusok, textilesek, fes
tők, grafikusok, szobrászok a legkülönbözőbb 
anyagok felhasználásával valósították meg 
elképzeléseiket. Egy szobor a mai napig őrzi 
ennek a kiállításnak az emlékét. Fia szembe 
állunk a Székesegyházzal, a Sétateret övező 
füves területen áll Kígyós Sándor: Balett című 
alumínium szobra. Az alkotások többsége nem 
tartós anyagból készült, hiszen ideiglenesnek 
szánták őket. Ez viszont kilógott a sorból.
Olyan jó helyre került, hogy a kiállítás után is 
ott maradhatott köztéri szoborrá avanzsálva.

— Mennyire volt ez beágyazva Pécs 
hivatalos képzőművészeti életébe vagy inkább 
marginális törekvések voltak ezek?

— Meglehetősen újszerű volt. Azt gon
doltam, hogy a Pécsi Műhely után van egy ge
nerációváltás és a fiatalabbaknak is kell valami 
hasonlót csinálni. Ez a vállalkozás arra szolgált, 
hogy a város szellemi életét, a műfajok egymás- 
mellettiségét bemutassa. Minden adott volt 
hozzá: képző- és iparművészek, zenészek,
a Pécsi Balett táncosai, a színházhoz frissen 
ideszerződött színészosztály, a Jelenkor nagy
szerű szerzőgárdájából a legfiatalabb nemzedék. 
A különféle ötletek megvalósításának tech
nológiája pedig az volt, hogy eszembe sem 
jutott valamit illegálisan csinálni, hanem úgy 
gondoltam, ha a legalitás már elég teret ad, 
töltsük ki azt, és addig menjünk előre, amíg 
lehet. Nekem ez elég mozgástérnek látszott. 
Például a Doktor Sándor Művelődési Flázban, 
ahol Kosári Aurél barátom volt a népművelő, 
az úgynevezett „repülő egyetemhez” hasonló 
sorozatokat szervezett ahol Eörsi Istvánt, Halda 
Alizt, Váncsa Istvánt, Gombár Csabát lehetett 
hallgatni.

— Nyilvános programként? Hogy volt 
lehetséges ez?

Az első kiállítás katalógusa, 1982 
(Tervezte: Csizmadia László)

— Igen, hivatalosan meghirdettük, a 
hatalom pedig valószínűleg úgy gondolta, hogy 
ez kiváló alkalom arra, hogy célzottan megfi
gyelje azokat a feltehetőleg ellenzéki érzelmű 
embereket, akik akkor ott összejöttek, tehát 
nem akadályozta meg. De a vége ennek 
mégiscsak fegyelmi lett, amit Aurél és én 
kaptunk.

— Miért?
— Mert egyértelművé vált, hogy

a sorozat, ill. annak kialakuló törzsközönsége 
egyre jobban egy nyilvános vitafórummá vált.
A tematika egyértelműen politikai tartalmú volt. 
Egy alkalommal egy teljes osztályt vezényeltek 
le a „foxi-maxiról” (Marxizmus-Leninizmus Esti 
Egyetem), hogy vitában védjék meg a mundért. 
Vicces helyzet alakult ki, amolyan spontán nyil
vánosság. Aurél pár évre Kaposvárra került 
„száműzetésbe”, tanított az ottani tanárképző 
főiskolán, én meg igazoló jelentést írtam és

Malacsütés a Nevelők Háza udvarán...

FOTÓK: ORBÁN GYÖRGY ARCHÍV

fegyelmit kaptam. A sorozat abbamaradt. Talán, 
ha pár évet „kihúzunk” még, válhatott volna a 
rendszerváltás egyik műhelyévé. De az is lehet, 
hogy naiv vagyok, mint voltam. Fia ennek az 
interjúnak más eredménye nem is lesz, de 
szívesen emlékeztetek arra a pezsgő, vitaképes, 
és nyitott szellemi közegre, ami az akkori 
Pécset jellemezte. Mivel nem volt valódi nyil
vánosság, teremtettünk magunknak. És ha jól 
látom, ma sincs ez másként. Talán nem 
felesleges párhuzamot vonni az akkori tiltások- 
nehézségek és a mostani lehetőségek között.

— Ezzel együtt mit gondolsz arról, 
mi volt az oka, hogy Pécsett többet lehetett, 
mint esetleg máshol az országban? Miért volt 
nagyobb a tűréshatár?

— Erről csak benyomásaim vannak, 
ismereteim nem. Azt gondolom, hogy volt az 
MSZMP-n belül egy kulturális reformer irányzat, 
akiknek itt Pécsett jelentős befolyásuk volt. 
Ráadásul Pécs Aczél választókerületeként 
valamilyen védettséget is élvezett, és ennek 
köszönhetően létre jöhetett egyfajta pécsi kul
turális-művészeti autonómia, és országszerte 
köztudott volt, hogy Pécsett egy kicsit több 
mindent lehetett. Például a Csenkey Éva vezette 
Villányi Szobrásztelep létrejötte és működése 
kifejezetten jó példa erre. Olyan elvi, ideológiai, 
kultúrpolitikai határokat lépett át Pécs-Baranya 
ennek a telepnek a létrehozásával, amilyeneket 
máshol az országban még sehol sem léptek 
meg. Mi volt ez a határ? Például az, hogy nyíl
tan és egyértelműen egyszerre volt a nyugati
és keleti művészek találkozóhelye. Az orosz itt 
találkozott egy franciával vagy egy olasszal 
vagy mindkettővel. Ráadásul az alkotómunka 
szellemisége a különféle irányzatok mentén 
alakult, nem volt előzetes „elvárás”.
A szobrászat végre kiszabadulhatott az állami 
megrendelés egyedül lehetséges korlátái közül: 
megszülethetett egy nagyméretű plasztika, mert 
szép volt a kő, a művészi döntés minden ideo
lógiától függetlenül létjogosultságot kapott. Ott 
Villányban, állandóan szó volt a nemzetközi 
szimpózium-mozgalomról, az ausztriai vagy 
olaszországi művésztelepekről. A helyi szobrá
szok személyes kapcsolatba kerülhettek például 
Amerigo Tot-tal, aki újra „divatba hozta” a 
viaszveszejtéses technikát, vagy itt dolgozott 
Pierre Székely, aki fölfedezte, hogyan kell láng
gal gránitot vágni, vagy a japán keramikusok, 
akik megtanították a raku technikát. A magya
rok pedig igyekeztek tanulni, személyes kapcso
latokat építeni, tapasztalatokat szerezni. 
Kijutottak külföldre, még Nyugatra is. A tech
nológia, a szakmai felzárkózás igénye jól hang
zott a hatalomnak. Az Aczél-féle gondolkodás
ban szerették Amerigo Tot-ot, mert jól tudott 
a bronzzal bánni, szakembernek is kiváló volt, 
dolgozott a pápának is, meg nekünk is.
A „szakmaiság” emlegetése általában együtt 
járt az apolitikussággal.
És hogy mennyire más kultúrpolitika mentén 
működött Pécs, mint az ország egésze, az 
abban is lemérhető volt, hogy Nyugatra 
menekült magyar művészek jöttek ide kiállítani. 
Lehetséges volt Pierre Székely szobrainak elhe
lyezése a Modern Magyar Képtár udvarán, sőt 
a Franciaországban élő Szabó László is beje
lentkezett, hogy életmű-kiállítást szeretne itt 
rendezni. Sok fantáziát valószínűleg nem láttak 
benne, nyilván nem illett bele a tervekbe. Ezt 
abból is gondolom, hogy engem bíztak meg, 
hogy foglalkozzam vele. Szobrait a nagy
galériában állítottuk ki, de végül is a szobrai 
önálló elhelyezést nem kaptak Pécsett. Egy 
szobrot azonban ott hagyott a városnak, amit 
fel kellett állítani. Ezzel sem törődött senki,
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valahogy rám maradt, mint szamárra a fül. 
Meghatároztak egy helyet, hogy hova állíttas
sam, mégpedig a SZOT üdülő (ma Kikelet 
Szálló) elé, egy szobor felállítására minden 
szempontból lehetetlen környezetbe. Úgy dön
töttem, hogy keresek neki méltó helyet, és 
felállítottam ezt a négy-öt méter magas, 
organikus formákból összefonódó szobrot a 
Tettye Vendéglővel szemközti parkban, a nyár
fák előtti szép téren. Életem ajándékának tar
tom, hogy egy ilyen szobor helyét én jelölhet
tem ki. Persze avatás, ünnepség nem volt. 
Szabó Lászlóról egyébként azt kell tudni, hogy 
fiatal korában Le Corbusier-vel egy műteremben 
dolgozott, Picassóval és Henry Moore-ral állított 
ki, megnyerte a müncheni olimpia szoborpá
lyázatát, Franciaország számos helyén állnak 
szobrai.

— Mi vetett végett az ez irányú 
tevékenységed nek?

— 1984-re nyilvánvalóvá vált, hogy 
itt a lehetőségek számomra limitáltak. Csak 
nagyon kis pénzből lehetett gazdálkodni a 
Területi Szervezetben, és a város nem tett 
hozzá. Amikor pedig kiderült, hogy nem tehetek 
a Villányi Művésztelep igazgatója, amit erősen 
ambicionáltam, akkor megértettem, hogy hely
ben nekem ennyi pálya jut és én ennél többre 
vágytam.

— Ennek mennyire volt ideológiai
oka?

— Ezt pontosan nem tudom, de azok
ból a jelzésekből, amik eljutottak hozzám nyil
vánvaló volt, hogy számon tartott ember 
vagyok, már csak a származásom, a családi 
gyökereim, apám '56-os tevékenysége miatt is. 
Ezért eléggé világosnak tűnt, hogy az akkori 
helyi politikai elvárásoknak én nem feleltem 
meg. Aki szeretett és kedvelt az biztatott hogy 
menjek el, máshol talán többet tudok kezdeni. 
Miután engem általában a kulturális szervezés 
érdekelt, úgy döntöttem kipróbálom magam 
más műfajban is, és ott, ahol talán egy kicsivel 
nagyobb büdzsé fölött rendelkezhetek. Ezért 
1984-ben elmentem Nyíregyházára, a színház 
ügyvezető igazgatói posztjára. A mai eszemmel 
is azt gondolom, hogy teljes mértékben helyes 
döntés volt. De hat nagyon szép évet töltöttem 
Pécsett, ma is „hazajárok”, és még mindig van 
kikhez.
Ha van bennem elégedetlenség, az azért van, 
mert utólag azt gondolom, hogy nem voltunk 
elég bátrak. Az egész diktatórikus rendszerből 
utólagosan leginkább a szégyen maradt meg. 
Emlegethetünk itt persze hőstetteket, de ha 
annyi retorzióval, amennyit én kaptam, annyit 
tudtam csinálni, amennyit, akkor szerintem 
lehetett volna többet. Határozott meg
győződésem, hogy akkor már sokkal több min
dent lehetett volna csinálni, de persze az is 
lehet, hogy épp a határon voltunk, és a további 
lépésekért már aránytalanul nagyobb árat 
fizettettek volna. Kosári Aurélt büntetésből 
Kaposvárra helyezték a főiskolára tanítani. Nem 
rúgták ki az utcára. A körülményeit persze nem 
tudom pontosan. De a mostani fejemmel úgy 
látom, hogy a hatalom részéről egy átgondolt 
stratégia működött. Ismertük is, akik a szálakat 
mozgatták, sőt még jóban is voltunk. Ott volt 
például Ujváry jenő, akihez személyesen inkább 
baráti viszony fűzött, de azért tudtam, hogy 
nem egy oldalon állunk. És egyszer csak ő lett 
a Grafikai Műhely vezetője, közös irodában 
voltunk. Ez jobb megoldás volt, mintha más lett 
volna ott. Nyilvánvalóan tudtuk, hogy a jenő a 
pártbizottságon dolgozott, vagy dolgozik, meg 
sejtettük, hogy ez is olyan típusú feladat 
lehetett neki. Naiv voltam, de nem hülye. Azok

között a viszonyok között ennyit lehetett nyílt 
kártyákkal elérni.

— Budapesten abban az időben nagy 
divatban voltak az alternatív művészeti meg
mozdulások, illegális lakásszínházak és kiállítá
sok. Mennyire voltak ilyen törekvések Pécsett?

— Az én albérleteim ilyen találkozó- 
helyek voltak. Főleg egyetemisták, fiatal 
értelmiségiek jártak hozzám. Mindemellett még 
egy furcsaság volt az életemben. Korán meg
nősültem, majd elváltam, viszont én neveltem 
a gyerekem. És ennek apropóján kitaláltam, 
hogy a híres-hírhedt Március 21. téri albérletem
ben csináljunk gyereknapot, hiszen sok fiatal 
kisgyermekes szülő lakott ott. Teljesen 
önerőből olyan méretű közösségi rendezvény 
lett, ami akkoriban szokatlan volt. Éjszakákon 
át előre gyártottuk a kézbábokat, amikhez 
történetet találtunk ki és bábelőadás lett az 
eredménye. Kása (Pap Károly, Pécs művészeti 
életének ismert alakja) is benne volt a projekt
ben, aki bergmanncsövön1 2 játszott. Szász jani 
építész egy nagy műanyag fólia zsákot hozott, 
amit kifestettünk mindenféle színekkel, majd 
egy szakértő apuka megbontotta a gázcsövet 
(na, itt azért éreztem, hogy rezeg a léc,
a legális-illegális és büntethető igen keskeny 
mezsgyéjén!) és a gázzal teli kifestett színes

Orbán György

műanyagcső a gyerekek nagy boldogságára 
az égbe emelkedett. A végén a dolog túlnőtte 
saját kereteit: egyszer csak jött egy néni az 
unokájával, azt hitte ez valami hivatalos gyerek
napi rendezvény a telepen. Azt hiszem ez az 
akciónk egyszerre megfelelt a performance, a 
street-art, és szituacionizmus követelményeinek. 
Mivel ez csak egyszeri rendezvény volt, senki 
nem akarta megakadályozni, de egy következő 
esetben már nem lett volna egyszerű 
„függetlennek” lenni. Ami még inkább túlment 
a legalitás határain az a Beszélő volt, amit 
nálunk lehetett olvasni. Kosári Aurél volt a for
rás, aztán közösen hoztuk Halda Aliztól. 
Klaniczay Juli és Galántai György Artpool maga
zinját pedig Wéber Kristóf szállította rendszere
sen. Természetesen tudtam, hogy ezzel az 
ember átlép egy bizonyos határt, de azt is 
tudtam, hogy ezt a határt át is kell lépni. Azon 
csodálkozom, hogy ezt miért nem csinálták 
többen. Szerintem ennyit lehetett, és valószínű
leg többre jutottunk volna, ha többen lettek 
volna egy kicsit bátrabbak.

— Mennyiben változott meg szerinted 
a mai Pécs kulturális élete?

— Már nem élek ott, sokkal kisebb 
a rálátásom. Az intézmények szintjén jelentős 
fejlődés történt, például az egyetem Művészeti 
Karának létrehozásával. Ugyanakkor úgy érzem, 
és ez nem csak Pécsre igaz, hogy most minden
ki inkább érdekérvényesítésre törekszik és senki 
sem akar kultúrpolitikát csinálni. A mi 
esetünkben a művészet, a különféle művészeti/ 
kulturális események létrehozása egy gondol
kodásmód, egy szellemiség felszabadítása, 
egyfajta szabadságharc volt. ■

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

2 Az elektrotechnikában használt szigetelőcső impregnált 
papírcső fémburkolattal (S. Bergmann német mérnök 
nevéről)
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KOSZITS ATTILA

POSzT 10 -  Könyv a

Az alapítástól a tizedikig, Versenytükör, Országos 
Fesztiválmelletti Fesztivál (OFF), 
Visszaemlékezések, A tíz év summázata -  
fejezetcímek a mintegy 150 színes fotóval (Tóth 
László és Simara László) illusztrált reprezentatív 
kötetből, melyet Nánay István színháztörténész, 
kritikus szerkesztett. Elmondása szerint Jordán 
Tamás fesztiváligazgató korábbi ismeretségük, 
közös munkáik miatt bízta rá a feladatot:
Jordán az Egyetemi Színpadon színészkedett, 
Nánay ugyanott rendezőasszisztens volt, így 
az Egyetemi Színpad alapításának 50. évfor
dulójára készült munkát is rábízta, ahogy a 
Színművészeti Egyetem történetének a feldolgo
zását is. Az interjúk többségét a szerkesztő 
készítette idén január-februárban. A Dramaturg 
Céh rendezvényét, a Nyílt Fórum negyed- 
századát, illetve POSzT-os évtizedét Lökös 
Ildikó dolgozta fel. Nánay tanítványát, Sőregi 
Melindát kérte fel a versenyprogramok doku
mentálására, aki színmú'vészetis évfolyamtársá
val, Csóka Tímeával jegyzi az Ifi Géniuszról 
szóló fejezetet is.

A kötet nem átfogó tudományos munka, 
ahhoz még nincs meg a kellő távlat, ezért is 
szubjektívabb a megközelítés. Az egyes 
évadokról nem összefoglalók, hanem 
szemelvények, a válogatók és kritikusok 
véleményének ütköztetései kaptak helyet.
De a számok tükrében is le lehet vonni 
következtetéseket a versenyprogramokról.
(Az Echo szerzői -  Balogh Róbert, Koszits Attila,
P. Müller Péter, Zábrádi Mariann -  írásaikkal, 
illetve velük készült interjúkkal szerepelnek 
a könyvben.) Az évi 160-180 OFF-program 
elemzésére idő- és terjedelmi határok miatt 
nem vállalkozott a szerkesztő. Az interjúk sok
félék: anekdotázó pl. a Fregatt korábbi vezető
je, Scheffer Ferenc, aki a „Színészek főznek” 
sztorijait emelte ki. Tudományosabb hangot üt 
meg pl. Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesz
tője. A színészek közül Flaumann Péter kritiku
san látta nemcsak a POSzT, hanem a magyar 
színház helyzetét. Mohácsi János véleménye is 
karakteres, kicsit belülről is látja az összefüg
géseket azóta, hogy rendezett Pécsett néhány 
előadást. A különböző megközelítési módok jól 
érzékeltetik a fesztivál minden problémáját a 
válogatással, zsűrizéssel, lebonyolítással kap
csolatban. A kritikák mellett azonban mind a 
színházszerető pécsiek, a fesztivál törzsláto
gatói, mind a résztvevő művészek egyetértettek 
a rendezvény fontosságában, hogy jó az 
állandó helyszín, a korábbi különböző városok
ban tartott kevésbé sikeres országos 
találkozóknál. Nánaynak az a véleménye, hogy 
az évad legfontosabb előadásai mellett 
leginkább az idekerülő második vonal árulkodik 
igazán a hazai színházi élet problémáiról.
A POSzT hű képet ad arról, hogy a magyar 
színházban nem nagyon alakulnak ki trendek,

POSzT-mozaik

Pécsi Országos Színházi Találkozó tíz évéről

nem lehet nyomon követni, hogy valami 
kikristályosodik. Az viszont eredmény, hogy 
az első alkalomtól kezdve jelen vannak az alter
natív színházak, évről évre nagyobb a súlyuk.
Ez a nyitást is jelzi, hogy a kőszínházi struktúra 
is átveszi ezek bizonyos megoldásait. ■

MESTER ZOLTÁN

POSzT volt, lesz
„Showcase”, szponzoráció, gondoskodó kultúrpolitika és összefogás hiányzik a magyar színházi 
és kultúrfesztiváloknak -  derült ki a Versenyszféra, 10 éves a POSzT című szakmai beszélgetésen.
A találkozón megjelent, és felszólalt a színházi élet majd két tucat fontos szereplője. Abban min
denki egyetértett, hogy a problémák közösek, mindenki keresi a párbeszédet és a megoldásra fel
vetett ötletek hasonlóak. Az sem volt vita tárgya, hogy a POSzT-ra szükség van, s ha kicsit más
hogyan, de továbbra is Pécsett rendezik meg a jövőben.

Mint azt Balogh Tibor kritikus, a résztvevőket összehívó, a témákat kijelölő vitavezető már 
köszöntőjében jelezte, konstruktív és termékeny beszélgetésre számít. Többen támogatták fel
vetését: a hasonló viták rendszerint a személyes panaszok és anyagi nehézségek körül zajlanak, 
ezért próbáltak konkrét, a jövőbe mutató elképzeléseket megvitatni a beszélgetőtársak.

Marina Davidova, a moszkvai Új Európai Színház Fesztivál társigazgatója az oroszországi szín
házi fesztiválok helyzetét foglalta össze. A beszámolójából kiderült, hogy a központi keretből is 
nagy összegekkel támogatott öt-hat moszkvai, és néhány szentpétervári nemzetközi fesztiválon túl 
a kisebb, vagy alternatív fesztiválok nehéz helyzetben vannak. Ahogy a társadalom oly sok más 
terén is, egyre nagyobb a szakadék a „két orosz főváros” és a vidék kulturális megmozdulásai 
között, a figyelem pedig a nagyvárosokra fókuszál.

„Profi háttércsapat és menedzserek, lelkes szponzorok és hosszabb, határozott időtartamra 
biztosított költségvetés, hatékony belföldi és nemzetközi kommunikáció” -  mutatott rá a hazai és 
külföldi rendezvények különbségeire más országok színházi fesztiváljainak bemutatásával Jászay 
Tamás a Színházi Kritikusok Céhétől. Nánay István színháztörténész, az erre a jubileumi alkalomra 
kiadott album szerkesztője, a színháztalálkozó eddigi történetét foglalta össze, felvetve azt a 
kérdést, milyen lesz, lehet a POSzT az elkövetkező években.

A „showcase”-ben látja az egyik lehetséges utat a megújuláshoz és kitöréshez Bérezés László, 
a Bárka Színház művészeti tanácsadója. Az Ördögkatlant, illetve a Bárka Színház nemzetközi -  idén 
pénzügyi okok miatt elmaradó -  fesztiválját is szervező Bérezés hangsúlyozta, hogy a legfontosabb 
a szükséges támogatások megszerzésével egy olyan POSzT-on belül megrendezett, de nem a POSzT 
válogatói által, hanem egy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező grémium által összeállított 
showcase megszervezése, ahol a külföldiek találkozhatnak a magyar előadásokkal. Fesztivál- és 
színházigazgatók, producerek, kritikusok és rendezők ismerkedhetnének a magyar előadásokkal, 
hogy felfigyeljenek a hazai értékekre. „Igaz a fővárosban, de mi a tematikus Kortárs 
Drámafesztivállal már megvalósítottuk ezt” -  jelezte Selmeczi Nóra, említett fesztivál menedzsere. 
„Nagy hátrány, hogy Magyarország nem vesz részt a nemzetközi színházi élet forgatagában” -  vette 
át a szót Gedeon József a Gyulai Várszínháztól. „Külföldi fesztiválokon egyszerűen nem találkozni 
a magyar kollégákkal. Pedig ez a kulturális csere, a tapasztalatszerzés és a kommunikáció végte
lenül hasznos, gyümölcsöző” -  tette hozzá. Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség és Szakmai 
Intézőbizottság képviseletében pontokba szedve sorolta fel a legszükségesebb teendőket.
Úgy, mint a hatékonyabb érdekérvényesítést a kultúrpolitikában, a profi fesztiválszervezők és 
menedzserek alkalmazását, technikai fejlesztéseket, hatékonyabb szponzorkeresést. Annyi bizonyos, 
hogy POSzT lesz jövőre is, díjakkal és szubjektív válogatással. Hárman keresik majd a legjobb 
előadásokat, igaz, közülük csak egy a szakmabeli: a többi műkedvelő értelmiségi. ■
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P O S Z T

ZÁBRÁDI MARIANN

Last Minute

A tizedik POSzT 2010 júniusában egy az 
eddigieknél sokkal elérhetőbb POSzT volt. 
Elérhető az egyszeri néző szempontjából. 
Elérhető, ám sokak számára elérhetetlen is 
ugyanakkor. A kis létszámú nézőteres produk
ciók kivételével, szinte minden versenyelőadás
ra lehetett jegyet váltani, már akinek elérhető 
volt a 3500 Ft-os, egyébként tavaly óta nem 
drágult jegyár/fő. Hiszen párban az már 7000 
Ft, plusz ha egy kis beülést is megengedünk 
magunknak előadás után kitikkadtan, 
kitikkasztottan, vagy éppen túlpörgetve a 
művészet által a Király utcán egy frissítőre, 
az összességében esténként kb. 10 000 Ft ház
tartási kiadás. így a 10 napos fesztivál időtarta
ma alatt egy átlagos közalkalmazotti értelmiségi 
havi nettó szükségeltetik ahhoz, hogy képben 
légy, hogy jól érezd magad. Mindennap déli 
12 óra után kedvezményes jegyvásárlási akciót 
is hirdettek, melyre a korábbi években nem
igen volt példa. Félreérthetetlenül érzékelhetővé 
vált a háztartási recesszió, valamint a csalódott 
pécsi népi dac kettőse, hiszen a korábbi évek 
kirekesztettsége miatt sokak büszkesége nem 
engedte a last minute projekthez való csat
lakozást sem. Van ilyen düh, pécsi népi 
düh: ... meg, mondja az egyszeri pécsi néző, 
és otthon marad. Kimarad a tutiból, és bizony
talanból egyaránt. Mert nem hanyagolható 
szempont e családi költségvetés kapcsán az ár
érték arány kérdése sem. Tudniillik, hogy 
mekkora a lutri. Ebben a tekintetben idén Fáy 
Miklós (a képen) kritikus kezében volt sorsunk. 
Válogatása nyomán 12 színházi társulatot láthat
tunk, melyből 3 határon túli (Marosvásárhely, 
Szabadka, Szatmárnémeti), 5 vidéki (Debrecen, 
Eger, Pécs, Szeged, Zalaegerszeg), 4 budapesti 
(KoMa, Maladype Színház, Örkény István 
Színház, Szputnyik Hajózási Társaság). Feltűnő 
e kimutatás kapcsán a budapesti színházak 
mondhatni marginális jelenléte. A durván, vagy 
mondjuk úgy széles látókörben értelmezett 
98 budapesti színház/játszóhely közül négy volt 
jelen, a négyből egy mondható a hagyományos 
kőszínházi értelemben vett színháznak, társulat
nak. Mekkorát fordult a világ az elmúlt tíz év 
alatt, amikor az egyébként a mostani három 
társasághoz képest sokkal magasabb színvona
lat és társulati erőt képviselő Krétakör, vagy 
a Pintér Béláék nagy nehezen bekerülhettek a 
„nagyok” közé. Most meg itt a KoMa, akik

egyébként a látott előadás (SZ J9231) tanúsága 
szerint tisztában vannak súlyukkal, hiszen 
előadásukban ától cettig felsorolják az általam 
98-nak számolt budapesti színházat, melyek 
között azért a teljesség kedvéért szerepel 
példának okáért a Katona, a Víg, a Radnóti, 
a Nemzeti, hogy csak a legnagyobbak közül 
példálózzak. Kizárt, hogy a fent említett szín
házak egyike sem tudott a KoMa, akár a 
Maladype vagy a Szputnyik lába nyomába érni, 
valami vonzót felmutatnia a válogató számára. 
Ezzel számunkra, a családi költségvetés lutri 
játékában kedvező döntést hozva egyben.
A félreértés elkerülése végett fontos leírni, hogy 
jelen sorok szerzője nem a színházi kánont 
hiányolja önmagában, hanem a felmutatott tár
sulatok vitatott, illetve alacsony nívóját tekintve 
kiált valami másért, például színdarabért, 
színészért, rendezőért egy olyan kontextusban, 
ahol a cél elvileg az, hogy meghívjuk a magyar 
színházi szakma csúcsfesztiváljára a lehető 
legjobbakat. A mindenkori válogató személye 
a játékszabályok szerint szent, döntéseiben

|t
 szabad ember, Fáy Miklós

becsületére szolgál, hogy állja 
is a sarat rendesen, megnéz 
mindent újra, hősiesen.

A budapesti nagy színházak 
elmúlt évadjáról ily módon 
nem sok mindent tudtunk 
meg. A Kasimir és Karoline 

■ . t  . j ü  azonban, amely szerencsénkre 
átcsúszott a zsilipen, az Örkény Színház 
előadásában méltán lett a tizedik POSzT leg
jobb rendezése. Nagyszerű egységben és arány
ban van jelen a színpadon a látvány (Bagossy 
Levente), a zene (Darvas Ferenc varázslatos 
személyének jelenlétével fűszerezve), a nagy
szerű színészi játék egy a Bagossy László ren
dezői koncepciójában mozivászonra helyezett 
szellemes és látványos előadásban. Hámori 
Gabriella az előadásban nyújtott kiváló 
alakításáért a legjobb női epizódszereplőnek 
járó díjat kapta megérdemelten, hogy Parti 
Nagy Lajos díját, a legjobb szövegért ne is utol
sósorban említsem, Ignjatovic Kristina legjobb 
jelmez díja mellett. Teljességgel érthető, hogy 
a legnézőbarátabb előadás, ez az örömszínház 
nyerte a közönség zsűri díját is. Az idei POSzT

KoMa -  (SZJ9231)

Debreceni Csokonai Színház — Szergej Medvegyev: 
Fodrásznő

legjobb előadása díjat is a méltán legjobb 
vihette haza. Szergej Medvegyev: Fodrásznő 
című amúgy nem túl komplikált darabját a 
debreceni Csokonai Színház előadásában,
Viktor Rizsakov orosz rendező elementáris, 
ötletgazdag, lankadatlan intenzitású ren
dezésében láthattuk. Az egyszerű, érző lélek -  
fodrásznő -  tragikus végkifejletű történetét sok 
humorral, játékkal, ízig-vérig orosz stich-hel, 
hatásos zenei aláfestésekkel fűszerezte 
Rizsakov, színészeit egy pillanatra sem hagyva 
megpihenni. A POSzT leghosszabb, legőszin
tébb tapsviharát kapták a totális színházi 
élményért. Szűcs Nelli pedig még a színész 
zsűri legjobb női alakítás díját is magáénak 
tudhatja.

Talán a mai magyar színházi élet leg
markánsabb formanyelvét beszélő Zsótér 
Sándor két rendezésével is megjelenhetett 
a nagyérdemű inkvizíció előtt. Sok elutasítója, 
megannyi rajongója is akad Zsótér 
művészetének. Az Arturo üi aktualitása 
vitathatatlan, az előadás a finom, intellektuális 
áthallásai miatt nagyon életszerű és jelen idejű, 
miközben szürreális világa sokak számára 
nehezen fogyaszthatóvá teszi az előadást. 
Zsótér nem dekáz. Következetesen végigviszi 
a birodalmát építő diktátor történetét, 
miközben a karfiol kartell minden disznóságát 
kíméletlenül leleplezi. A törékeny, apró szőke 
színésznő, Kerekes Éva a gengszter Ui szere
pében zseniális telitalálat, legjobb női főszerep
lő, s mindez Ambrus Mária (legjobb díszlet) 
totálisan karfiolra hangolt, ugyanakkor nagyon 
jól funkcionáló díszletében különleges élmény. 
Zsótér másik rendezése az egri Gárdonyi 
Színház produkciója, a Maya. A Maya Honthy 
Hannának írott operett, melyet cseppet sem 
Honthy Hannásra vett a rendező. Zsótér két- 
fenekű előadásában egyformán merenghetünk 
az orosz balett stílusparódiáin (Ladányi Andrea 
munkája), a számtalan vagány eszközt felvonul
tató színészi játékokon, a sokszínű Venczel 
Valentintől Mészáros Máté finom stílusérzékű 
Barbara alakításán át az amúgy nem igazán pri
madonna alkatú járó Zsuzsa tragikus, ám
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Egri Gárdonyi Színház —  Maya

mégiscsak primadonna alakításáig. Örvendetes 
az előadásnak ítélt Thália Színház Rivalda díja, 
mint ahogy hazai pályáról az Elveszett levélé is. 
Ion Luca Caragiale után és Rusznyák Aladár 
nyersfordítása alapján a Mohácsi testvérek ala
posan átformálták a román irodalomtörténet 
egyik legnagyobb drámaírójának 19. századi 
művét, a POSzT publikum és a pécsiek nagy 
örömére. A kaposvári vendég, Kovács Zsolt 
legjobb férfi főszereplő díja az előadásban nyúj
tott zseniális, megszokott teljesítményért nem 
vitás, mint a legjobb férfi mellékszereplő díját 
elnyert pécsi Urbán Tibor díja sem, aki nagy 
erőbedobással, következetesen, ám a jó ízlés 
határain belül maradva, lehengerlő humorral 
adja elő a kisvárosi korrupt kisrendőr minden 
fortélyát. Thália Rivalda meghívást és külön 
díjat is kapott az idei POSzT kakukktojása,

Pécsi Nemzeti Színház — Caragiale: Elveszett levél

a román rendezőnő Gianina Carbonariu nevével 
fémjelzett román-magyar produkció, a 20/20 is. 
Kakukktojás, mert ahogy a szakmai beszél
getésen is megfogalmazódott: szól valamiről. 
Súlyos történelmi eseményt, a marosvásárhelyi 
véres márciusi eseményeket boncolgatja, 
sebeket szaggat, az abban résztvevő magyar, 
román és más külföldi személyek interjúk 
alapján felgyújtott élettörténetei alapján, és 
még jó is. A fiatal román rendezőnő nevét ildo
mos jól megjegyezni. Az előadás 
exportképessége vitatható, szándéka, és a meg
valósítás módja azonban itt és most, az 
ismerős közegben vitathatatlan.

Érthető, hogy a nemzetközi zsűri a talán 
legexportképesebb POSzT versenydarabot, 
az amúgy nem hibátlan Kockavetőt részesítette 
az általa odaítélt elismerésben. Bodó Viktor 
rendezése az őrült a világ, őrült benne a 
pszichiáter maga is klisét mutatja be megle
hetősen szuggesztív, bodóviktoros stílusban, 
kicsit egyenetlen teljesítményt nyújtva attól füg
gően, hogy épp van-e mondanivaló. Ha elfogy, 
akkor egy kis őrült látvánnyal hidalja át az 
üresjáratokat, s még jeget is oszt közönségének 
az elviselhetetlenül levegőtlen „legjobb” 
helyszínen, a balett társulat próbatermében.
De ez sajnos nem elég, nem elég jó!

Szabadkai Urbán András Társulat —  The Beach

Kockavető —  Rendező: Bodó Viktor

Nagyon jó viszont a legjobb 30 év alatti 
színész díját elnyert Ötvös András, aki az idei 
POSzT három előadásában is szerepelt, 
sokoldalú színészi teljesítményét bizonyítva. 
Nagy bedobással, magas hőfokon, magas szín
vonalú, önmagát nem kímélő színészi attitűdöt 
mutatva. Mérsékelt lelkesedéssel tudok számot 
adni a szabadkai Urbán András Társulat The 
Beach című előadásáról, amely két párhuzamos 
szálon mutatta be a közönyös, brutális világról 
alkotott képét, tényleg apait-anyait beleadva, 
ám a nézőt csak szőrmentén magával ragadva. 
A két női szereplő Béres Márta és Erdély 
Andrea tényleg 30 év alatti, és elég jók is 
voltak a nekik járó legjobb 30 év alatti színész
nő díjnak megfelelve. Bár nekem személy 
szerint ebben az előadásban egyedül leginkább 
a zene, Antal Attila munkája, és Mikes Imre 
Elek színészi játéka tetszett. Egyeztetési 
nehézségek miatt egyedül a zalaegerszegiek 
Revizorját nem láttam, s ezt azért sajnálom, 
mert ezek szerint a színész zsűri a legjobb férfi 
alakítás díját az abban Hlesztakov szerepét 
alakító Nagy Péternek adta.
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Voltak még említésre érdemes pillanatai 
a versenyprogramnak, de minek arra 
nyomdafestéket pazarolni, hogy Máté Gábor 
parádés színészcsapattal a jó ízlés határain túl 
ment a Csörgess meg című mobil revüjével, 
vagy, hogy Juronics Tamástól inkább ezután is 
koreográfiát kérnénk, ha lehet, vagy hogy 
a Maladype vagy a KoMa társulat jelen 
állapotában és produkcióival nem POSzT 
verseny színvonal.

A tizedik POSzT sok tekintetben összegző 
hangulatban telt el. Jordán Tamás, a fesztivál 
front-lelke, több alkalmat is megragadott külön
böző helyzetekben értékelve az elmúlt idősza
kot, kicsit belefáradva abba, de nagy szeretettel 
elnosztalgiázgatva tíz év eredményein, tapaszta
latain.

Jordán Tamás a POSzT front-lelke volt

Megjelent Nánay István szerkesztésében egy 
könyv is, egy szép, képes album az elmúlt tíz 
évet dokumentálandó.

így ha a színpadokról elszállt is a rengeteg 
szó, ám az írás, mint az ő történelmüket doku
mentáló szöveg megmarad, a megannyi 
beszédes, nagyszerű pillanatot megragadó fotó 
segítségével, mert a POSzT elképzelhetetlen 
volt Tóth Laci, Simara Laci fotói nélkül, és nem 
utolsósorban, de elengedhetetlenül, a mindenki 
által jól ismert, és elismert, szívből szeretett és 
tisztelt Csaba Zita -  művészeti főtitkár jelenléte 
nélkül. ■

Béres Ilona és Haumann Péter

A fesztivál oszlopa: Simon István

P O S Z T

Budapest-Stuttgart-Pécs 
Bagossy László rendező

Az Örkény Színház Kasimir és Karoline előadása 
öt díjat gyűjtött be a POSzT-on, köztük a Közön
ségdíjat, illetve Bagossy László nyerte el a Leg
jobb rendezés díjat. A pécsi származású művész
nek nem ez az első elismerése, hisz 2003-ban a 
Katona József Színház Top Dogs produkciójáért 
megkapta A legjobb előadás díját.

Bagossy László: Önmagában a ver
seny csak egy gesztus, hisz nincs sok értelme 
műalkotásokat versenyeztetni, ez inkább csak 
játék. A POSzT a válogató és a zsűrik miatt 
is elég szubjektív. De azért nagyon jó itt lenni, 
és amikor díjat kap az ember, örül neki, hogy 
értékelték a munkáját, vagy hogy tetszett az 
embereknek. Korábban már Stuttgartban 
is próbáltam színre vinni Ödön von Horváth 
„népszínművét”, ami így előtanulmánynak is 
tekinthető: sok mindent megtudtam a kinti 
munkából a darabról. A koncepcióm működését 
is ott kísérleteztem ki, s jöttem rá, hogy a 
szöveg új fordítást igényel. De az egész itthon 
az Örkényben teljesedett ki.

— Parti Nagy Lajos is díjat kapott az 
új fordításért, Hámori Gabi lett a Legjobb női 
epizódszereplő, Ignjatovic Kristináé a Legjobb 
jelmez elismerés. Testvére, Levente is sokat 
segített látványtervezőként a minimalista dísz
lettel. Az előadás különlegességét sokrétegű- 
sége jelenti, hisz a vásári komédiák, a korai

népszínművek és a korai filmművészet elemei 
mellett az árny- és bábjáték technikáiból is 
merít. S mindezt úgy, mintha gyors váltásokkal, 
vetítővásznon peregnének az események,
Darvas Ferenc zongorista-mesélő vezényletével. 
Hogyan született meg a színrevitel ebben a for
mában?

— Ödön von Horváth-ot próbáltam 
megfejteni. Valójában itt az ő ötleteiről van szó. 
Az interpretálásra fektettem a hangsúlyt, s nem 
a rendezői ötletelésre. Minél közelebb akartam 
kerülni ehhez a különös darabhoz, aminek a 
szerkezete pici, rövid jelentekből áll, és ehhez 
kellett megtalálni a tragikomikus tónusát. Parti 
Nagy Lajossal ugyanez volt a célunk, hogy ne 
egy átirat szülessen, hanem megpróbálni a 
lehető legközelebb jutni Ödön von Horváth 
nagyon költői, nagyon rafinált nyelvéhez. 
Egyszerűen őt szerettem volna megmutatni,
és ennek a különös darabnak a működésére 
valamiféle választ adni.

— A színészválasztás is kitűnő, hisz 
Szandtner Anna (Karoline), Polgár Csaba 
(Kasimir), Csuja Imre (Rauch), Mácsai Pál 
(Speer), Hámori Gabriella (Erna, Juanita) és
a többiek is remekeltek. Ez rendezői választás, 
vagy ők álltak rendelkezésre a társulatból?

Örkény Színház —  Kasimir és Karoline
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— Nem olyan hatalmas a társulat, 
tehát ha egy ilyen viszonylag nagy létszámú 
darabot kiosztunk, akkor majdnem mindenkit 
megtalál valamilyen szerep. Az is motivált a 
darabra, hogy ezt ilyen erős társulatban ren
dezhetem meg. A praktikus szempontok mellett 
a legideálisabb leosztást próbáltuk megkeresni, 
és ez tűnt a legjobb megoldásnak.

— Rendszeresen dolgozik hasonló 
sztárszínészekkel. Ilyenkor inkább a rendezői 
elképzelései működnek, vagy valamiféle kis 
szabadságfokot is hagy a színészeknek?

— Nincsenek megrögzött szokásaim, 
mindig változó... Az hogy valaki sztárszínész, 
ma már egészen másképp működik, mert 
ismertnek lenni meg sztárnak lenni, két külön
böző dolog... Fassbinder, a híres filmrendező 
még azt mondta, hogy a sztárokban az a jó, 
hogy tényleg jobbak, mint a többiek. De az ő 
korában még nem mosópor reklámokból, vagy 
politikai szereplésekből lehetett sztárrá válni, 
hanem a színészek műalkotásokban próbálták 
ki magukat, és úgy lettek sztárok, hogy nagyon 
erős művészetet produkáltak. Az Örkény 
Színház tagjai nem járkálnak mosópor rek
lámokban, nem lehet őket ilyen helyeken 
fölfedezni. Ettől az ismertségük is szűkebb, 
inkább olyan rétegek körében működik, akik 
még elmennek színházba, érdekli őket, hogy ez 
a műfaj hogyan és miről tud beszélni.

— A darabban a személyes részek, 
a párkapcsolatok alakulása mellett az akkori 
társadalmi viszonyok is megjelennek. Ezek ma 
is ugyanúgy működnek: a bizonyos pozícióval, 
hatalommal bírók hogyan viszonyulnak az 
emberekhez...

— Ez azért érdekes, mert amikor 
elkezdtem próbálni a darabot, a gazdasági 
válság még nem robbant ki. Tehát nem a mai 
összecsengés miatt kezdtem el ezen dolgozni. 
Viszont ez a válság univerzális értelemben ked
vező szituáció, hogy az ember esendő, állatias 
létét jól lehessen tanulmányozni benne. Ilyen 
válsághelyzetben az ember állatias, ostoba 
része hirtelen felerősödik, és a szép illúziók 
meg eszmék, a fennkölt ideák kezdenek szét
mállani.

— Újabb stuttgarti munka is kilátás
ban van. Mi ez a kötődés a németországi szín- 
házcsináláshoz?

— Régóta együttműködik magyar ren
dezőkkel ez a német színház: Zsámbéki Gábor 
dolgozott először kint, aztán Székely Gábor, 
Lukáts Andor, és most én vettem át tőlük a 
stafétát. Annak idején tudatosan keresgéltek 
oda magyar rendezőket, jól ismerve az itthoni 
színházakat. A társulattal és a vezetőkkel is jó 
a kapcsolatom, sikeresek az ottani munkáim, 
és a stuttgarti közönséggel is sikerült meg
barátkozni. Érdekes az a kulturális közeg, ahol 
az ember kicsit átmosatja az agyát. Évente 
egyszer nyáron jó oda elmenni.

— A következő évadban itthon mire 
számíthatunk?

— Nem szokásom hosszú távlatokban 
gondolkodni, általában az egyik feladatból 
loholok a másikba. A stuttgarti bemutató 
ősszel lesz. A jövő évadban az Örkényben 
fogok dolgozni. Szó van arról is, hogy A sötét
ben látó tündér című mesémet Erdélyben 
mutatják be, de az még kérdés, hogy rendezem 
is, majd meglátjuk. Tulajdonképpen még nem 
alakult ki, de már most nagyon soknak érzem, 
ami rám vár.

— Esetleg újra Pécsett?
— Már évek óta nem esett arról szó, 

hogy itt bármit csinálnék... ■

KOMJÁTHY ZSUZSANNA

OFF-spektrum
Máté Péter, a POSzT OFF-program koordinátora 
megfogalmazásában az OFF „egyfajta örömszín
ház”,1 a versenyelőadások kísérőfesztiválja, 
mely expanziós kísérletként is felfogható.
A művészet tíz napra valóban a hétköznapi 
praxis része lehet. Ha a versenyprogram még 
szűk körnek, elsősorban a szakmának szól is, 
meghatározott típusú előadásokra koncentrál, 
az OFF lényegénél fogva a „mást” képviseli. 
„Olyan produkciókat választok -  alternatívokat, 
kocsmaszínházat vagy utcait - ,  amelyekkel meg 
lehet mutatni, hogy milyen sokféle lehet a 
megszokott formák mellett a színház.” ’

így tehát idén is találkozhattunk gyermek
programokkal: a Jókai tér porondján kívül 
a Stúdió K  díjnyertes előadását, a Zalán Tibor 
írta Rettentő görög vitéz-t láthattuk a Bóbita 
Bábszínházban. Izgalmas kaland ez Tézeusszal, 
sok veszéllyel, ravasz megoldásokkal. Az elő
adás sikere nem véletlen: progresszív, újszerű.

A bábművészet -  a kabuki -  hatásait hor
dozza magán a japán Yamanote Jijosha Színház 
Oidipusz király előadása is, melyben európaiak 
számára alig ismert koncentráció jellemzi 
a színészi munkát. A révületbe esett testeket 
mintha csak kívülről irányítaná valami felsőbb 
hatalom -  talán éppen a fekete kosztümöt 
viselő férfiak kara. Az alakok érzései nem 
tükröződnek bennük és általuk, nincs „mintha” 
a játékukban. Hieroglif képmások ők -  a 
szerepek mintegy átáramlanak a színészi testen, 
cseppfolyóssá téve és új nevezőre helyezve 
a szophoklészi dráma nyugati interpretációit.

Oidipusz átirattal érkezett a Csiky Gergely 
Színház is az idei POSzT-ra. Az időtlenné, uni
verzálissá tett világban szintén a kiszolgálta
tottság hangsúlyos -  nemcsak a figurák és az 
önmagát újraíró szöveg, de a közönség is vala
mi rajta kívül eső erő rabja. Az antik mítosz 
már-már misztikummá nő az előadásban, melyet 
a deszakralizált tér és játék folyamatosan újra,
-  és átír. Mintegy a hiány az, mely művészi 
sűrűségre tesz szert.

A ritualitás a fokmérője a Kovács Gerzson 
Péter koreografálta Triptichon-naW is. Az előadás 
három tételből áll: időről, formáról, térről 
mesél, zene és tánc szoros szimbiózisában. 
Ember és természet, fogyaték és fölény, kérdés

és válasz metszik egymást e rítusban. A levegő 
pedig egyszerre megmozdulni látszik: lélegzik, 
zihál a haraphatóvá tett atmoszféra. Noha 
a POSzT repertoárjában „a tánc kicsit idegen 
testként hat”,3 az előadóművészetek egyik 
fontos szférájaként a kortárs, színház és 
táncművészet határmezsgyéjén ingó előadások 
mégis képviseltetnek az OFF-programokon.
A TranzDanz-on kívül láthattuk a GoBe, a GNM 
Fizikai Táncszínház előadásait. Könnyedebb 
kikapcsolódást ígér a KoMa kocsmaszínháza, 
a Café Brasil tingli-tangli táncos előadása.

Az illegitim utcaszínház jegyében több 
gerillaakcióval, performansszal és improvizatív 
előadással is találkozhatott a közönség a tíz 
nap alatt, kiállítás-megnyitókon avagy a város
ban véletlenszerűen felbukkanva. A Krétakör 
például az improvizatív Vándoristenek-sorozat 
egy „felvonásával” érkezett Pécsre. Ebben az 
esetlegesség az úr és a színészi kreativitás.
A véletlen alakít mindent, még ha egyes 
instrukciók SMS-ben érkeznek is. ■

1 NÁNAY István, poSzt 10 -  A Pécsi Országos Színházi 
Találkozó tíz éve, Alexandra Kiadó, 2010, 103.

2 NÁNAY István, poSzt 10 -  A Pécsi Országos Színházi 
Találkozó tíz éve, Alexandra Kiadó, 2010, 100.

3 NÁNAY István, poSzt 10 -  A Pécsi Országos Színházi 
Találkozó tíz éve, Alexandra Kiadó, 2010, 100.

RADNÓTI JUDIT

Olvasás kontra felolvasás
A Színházi Dramaturgok Céhe szervezésében idén nyolc dráma hangzott el a POSzT OFF-programok 
egyik legnépszerűbbikén: a felolvasó színházi délutánokon a Művészetek Házában. Idén is a Nyílt 
Fórum válogatása (Garaczi László Ovibrader, Németh Ákos Deviancia és Závada Pál Janka estéi) arat
ta a legnagyobb tetszést.

Bagó Bertalan Ovibrader rendezése gyakorlatilag előadásvázlat; előtérbe tolja a dráma nyelvi 
humorát, és az hat. Főszerepben egy kisfiú, akit anyukája egyedül nevel és agyonszeret. Úgy ítéli 
meg, hogy ezért nem kap kellő viszonzást: pszichológushoz cipeli a gyereket, amiért az soha nem 
mondta még neki, hogy „szeretlek”. Hipnózis alatt látjuk megelevenedni Fábián Petyus életének 
epizódjait. A fiú szánalmas esetlensége nem részvétet ébreszt, hanem megnevettet. A színészek 
játéka maximálisra fokozza a jellemeknek és a helyzeteknek a komikumát, míg a háttérben ott lapul 
egy valójában nagyon is tragikus sors, amit az irónia nem enged megközelíteni: akkor is kacagunk, 
amikor feljajdulnunk kéne; biztonságos távolból szórakozunk a főszereplő nyomorán, szexuális 
frusztrációin, sikerein és kudarcain. Igaz, ami igaz, a férfi nézők nagyobbakat hallgatnak. Én csak 
a dráma csúcspontjára maradok csöndben: az egyik epizódban Petyust mamája halottas ágyánál 
látjuk; a jelenetre a két színész szerepet cserél, így az anyukája bőrébe bújt fiú szájából is 
elhangzik egyszer: „szeretlek”. Ha megvalósul a Bagó Bertalan rendezte ősbemutató, akkor a fela
dat adott: úgy játszatni el a drámát, hogy mélysége is megszólaljon, tragikuma a színpadon is fel
nőjön komikumához.
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Németh Ákos darabjának sokat ártott a felolvasás. Indokolatlanul rövidre húzták a szöveget, 
s az előző, kvázi előadással ellentétben szigorúan csak felolvasták azt. A színészi játék a beszédre 
és a mimikára korlátozódott, amit persze nem róhatok fel egy felolvasó színházi előadásnak, azt 
viszont igen, hogy lüktetésében, dinamikájában nem tudta visszaadni a dialógusok sodrását, a 
monológokkal pedig adós maradt. Noémi figurája veszített a legtöbbet: mellékszereplőre húzták 
az eredetileg fajsúlyos szerepet. Ráknénak két lánya van két különböző férfitól: Bea egészséges, 
Zsanett autista, mindketten Sanyi bácsi kertészetében dolgoznak, ahol Noémi is. Apák sehol, illetve 
Noémiéről tudjuk, hogy börtönben van, de látni sem akarja lányát. Bea teherbe esik az exétől, 
de elveteti a gyereket; Zsanettet Sanyi bácsi erőszakolgatja és ejti teherbe, mire kiderül a baj, már 
késő orvoshoz fordulni, megoldás a házasság. A felolvasás itt abbamarad, pedig a dráma azzal 
teljesedik ki, hogy Bea vállalja magára a gyermek felnevelését. A mellőzött szálakon is fontos tár
sadalmi kérdések kerülnek terítékre, melyek pedig kontextust adnának az így csak felmutatott sors
foszlányoknak. A Deviancia méltán jelent meg a Színház februári mellékleteként. S bár a felolvasás
ban nem jutottak érvényre erényei, remélem, ez nem rettenti el a színházakat a darab bemu
tatásától.

A drámával tartalmában és hangulatában leginkább egybeeső felolvasást Závada Pál szövegéből 
hallhattunk. A rendező és főszereplő Hegedűs D. Géza ragaszkodott hozzá, hogy a szöveg teljes 
terjedelmében elhangozzék. A történelmi játék 1941-1981 között játszódik, a nem kronologikus sor
rendben, visszaemlékezésként cikázó jelenetek Dohányosné Weiner Janka fényképész alakja köré 
szerveződnek, bár a végkifejletig nem ő, hanem Dohányos László, a falukutatóból a minden kor
mányt túlélő örökös miniszter tűnik főszereplőnek. A színészek bebizonyították, hogy nem csak 
a vicces darabok élnek meg felolvasó színházi közegben. A Janka estéi nem nélkülözi a humort, 
Závada jól egyensúlyoz: a letaglózó jeleneteket énekbetétekkel oldja, és mélyíti el egyszerre.
(A jambikus alexandrinusokban írt részeket Keresztes Tamás zenésítette meg és énekelte fel.)
A hangsúly az egyéni sorsokon keresztül kirajzolódó társadalomkritikára esik: bűnbakkeresés, 
lavírozás, a személyes érdekek előtérbe helyezése, a felelősségvállalás elhárítása -  ez jellemzi 
a magyar közéletet és magánéleteket.

A Színházi Dramaturgok Céhe követendő példát állít a szakma elé: a felolvasások fontos első 
találkozásai a szövegnek a közönséggel. A sikerből vagy sikertelenségből messzemenő 
következtetéseket azonban csak annak szem előtt tartásával szabad levonni, hogy az nem kizárólag 
a dráma, hanem az előadás minőségén is múlik. ■

MárkuSzínház
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REINHART ATTILA

Porontyok porondja
OFF-porond, Jókai tér

A Jókai tér a POSzT idejére ismét családi
közösségi térré alakult. Egy nagyméretű sátor 
alatt rendezték be a MárkuSzínház játszóterét, 
a Ludibundust. A legötletesebb játék a király
koronázó. Négy zsinóron függ egy nemezből 
készült korona, amit négy játékosnak kell a 
trónon ülő gyermek fejére irányítani. A koroná
zás csak akkor sikerülhet, ha teljes az 
együttműködés.

Az OFF-porond bábelőadásai közül 
kiemelkedik a MárkuSzínház Mátyás király 
szárnyai című darabja. A patetikus és unalmas 
Mátyás-kép helyett ez az előadás a komikumra 
épít és igazi frissességet mutat. Bátran 
megkacaghatjuk a nagyorrú Mátyást, bátran 
nevethetünk Kinizsin, és történelmünk más 
nagyjain. Korok és mesei motívumok mulatsá
gosan keverednek egymással. Mátyás király kör- 
beröpüli az országot Leonardo da Vinci 
repülőszerkezetével, Kinizsi sárkányháton, 
a török légierő repülőszőnyegen vonul háború
ba, a bécsújhelyi csatában pedig Dózsa, Petőfi 
és Bem apó is a magyar seregben harcolnak. 
Összességében egy mágikus-realista elemekkel 
gazdagított komikus eposzt látunk. A történetet 
két szellemalak -  Szilágyi Erzsébet és Hunyadi 
János -  meséli. Pilári Gábor remekül tartja 
a kapcsolatot a közönséggel, szójátékait és 
kiszólásait minden korosztály élvezi. Vajda 
Zsuzsanna nagyszerű játszótárs, partnerének 
minden mozdulatára odafigyel. A zenei kíséret 
szervesen illeszkedik a játékhoz, a burleszkbe 
hajló jelenetek alatt jazz és ragtime dallamok 
is megszólalnak. Az előadás gyengéje, hogy a 
különféle forrásokból származó történetelemek 
nehezen simulnak össze, a közönség többször 
érzi úgy, hogy vége van a darabnak. A történet 
valódi vége azonban szép és szomorú. Mátyás 
meghal, s miután két angyal a mennybe emeli, 
az udvari bolondra marad a trón.

A gyermekelőadások közül figyelmet 
érdemel még a Ládafia Bábszínház népmese-fel
dolgozása, a Viadal, avagy a kakas, a császár 
meg a gyémánt-félkrajcár című produkció. Habár 
az előadói stílust, a szókincset tekintve ez 
az előadás a gyengébbek közül való, a játékba 
hozott tárgyak kompakt világa itt mutatja a 
legmagasabb színvonalat. A karakteres fabábok 
mellett régi limlomok, kiszolgált használati 
eszközök működnek kellékekként, igényes és 
ötletes összeállításban. Az előadók hitvallása 
szerint azért, „hogy népmeséink könyvekbe 
kötözött lélegzete újra szélfútta lehessen”.

A programok közt olyanok is voltak, ame
lyek a gyerekek képzelőerejére, vagy éppen 
tevékeny közreműködésére hagyatkoztak.
Fábián Évike egy vallásos motívumokkal átszőtt 
mesét mondott el, s megéreztette közönségével 
a bukovinai székely nyelv ízét. Écsi Gyöngyi 
pedig -  aki Gömörországból érkezett -  az élet 
vizének kereséséről mesélt úgy, hogy a főbb 
szereplőket a gyerekekkel játszatta.

Összességében színvonalas, minden 
korosztály számára élvezhető programsorozatot 
nyújtott a Jókai téri OFF-porond. Ahogyan 
a gyerekarcok földerültek, a folyamatosan 
fenyegető esőfelhők is eltisztultak. A teret, és 
a szökőkút patakját pedig elfoglalhatta az arra 
legérdemesebb közönség. ■

Felolvasó színház: 
Garaczi László 

Ovibrader

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ



TAKÁCS TÍMEA

POSzTánc

Az idei POSzT-on is az OFF-programok keretében 
láthattunk táncművészeti, mozgástanulmányokra 
épülő előadásokat. A jubileumi színháztalálkozón 
érdemes volt „offolni” a nagyszínházi előadáso
kat, ha komoly, olykor groteszk, de magas szín
vonalú tánc- és mozgásszínházat, vagy az Ifi Gé
niusz az aulában programjainak keretében fiatal 
tehetségeket akartunk látni.

Három mester tanítványa
A Sétatér szabadtéri színpadán három táncmű
fajból összeállított mozgástanulmánnyal 
mutatkoztak be a Pesti Magyar Színiakadémia 
első évfolyamos hallgatói a POSzT második 
napján. Az előadás első szakaszának középpont
jában a pantomim technika állt, melyet Karsai 
János pantomimművész egyéni felfogásban taní
tott be tanítványainak. „Arra voltam kíváncsi, 
hogy hogyan lehet egy alapvetően francia erede
tű dolgot a magyar népzenére átvinni” -  mondta 
el az Echónak Karsai János, aki a Muzsikás 
együttes zenéjét felhasználva rendezte a kore
ográfiát. „A vizsgaelőadás három művészeti 
ágból épül fel, három tantárgyat ötvöz egy 
műsorban, amely tulajdonképpen a mester és 
tanítvány közötti munkafolyamat eredménye” -  
tette hozzá a mozgástervező. A pantomim mel
lett Cortes Sebastian a jazz-táncra, Gyöngyösi 
Tamás a kontakt-táncra oktatta a fiatalokat, és

VÖRÖS DÓRA

Kovács Gerzson Péter: Triptichon

az elismert művészek a Pécsett bemutatott 
Mozgástanulmányok koreografálásában is részt 
vettek.

Triptichon
Kovács Gerzson Péter koreográfus-táncos 
a néptánc és a kortárs technikák egymásra 
építésének mestere. Az eddigi Magenta-előadá- 
sokat összefoglaló Triptichon, Magenta V. című 
táncbemutatóját az Ifjúsági Házban láthatta a 
közönség. A művész sérülése miatt azonban ifj. 
Zsuráfszky Zoltán táncolt, aki a mester alapítot
ta TranzDanz kortárs táncegyüttes visszajáró

vendégtáncosa. A korábbi „Magenták” már 
több elismerést szereztek, melyekben központi 
szerepet kap a táncos és a zenész személyé
nek, így maga a tánc és a muzsika össze
fonódásának, ellenpólusainak érzékeltetése.

A Triptichon elnevezés az előadás hármas 
tagolódását jelzi. Az első tételben Szandai 
Mátyás nagybőgőjátékára egy körvonal mentén 
mozog a táncos, folyamatos párbeszédben 
a zenével és a zenésszel. A második szakasz 
koreográfiája a színpadot keresztülszelő fénysáv 
mentén épül fel, melynek a végén egy vízzel 
teli körtál található. Dresch Mihály furulya- 
játékára előadott koreográfiában az öröm és a 
feszültség, a táncolni akarás és nem tudás ket
tőssége rejlik. A befejező tételben kiteljesedik 
a mozgás, erősebben érvényesülnek a néptánc 
elemei Lukács Miklós cimbalmos játékára.

Maszkok mögött
Mikor az előadói tér egyben a közönség tere is, 
véletlenszerűvé és egyben közvetlenebbé válik 
egy előadás. A Gobe Társulat Két női akt című 
táncprodukciója a Pécsi Nemzeti Színház bejára
ta előtt két nő és két férfi kapcsolatát mutatta 
be, ellentétes karakterek találkozásán, egymás
nak feszülésén keresztül. A két nő kétféle női 
karaktert képviselt, az erotikus, kihívó külsejű, 
mégis merev típussal szemben, az olykor gyer- 
mekies, de életet sugárzó karakter állt. A Góbi 
Rita rendezte rövid bemutatón a maszkok mögé 
bújó táncművészek többféle műfajt képviseltek, 
a balettmozdulatok mellett néptánc és latin 
táncelemek is megjelentek.

A Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai 
Karának II. évfolyamos színész szakos hallgatói 
tartottak nyílt mozgásórát a Bóbita Bábszín
házban, Uray Péter vezetésével. A fiatal 
színészek kurzusai között komoly hangsúlyt kap 
a tánc, ahol testkoordinációt, a színpadon való 
testi feszültségek feloldását tanulhatják meg 
a hallgatók, ám emellett számos technikai 
táncelemet is megismernek. Uray Péter négy 
táncosával és a hat vállalkozó kedvű 
résztvevővel azon kísérletezett, hogy például 
hogyan lehet felemelni és kitartani egy testet 
nem egyszerűen erőből, hanem formációk, meg
felelő támasztások révén, s ily módon hogyan 
jön létre a súlytalanság, a könnyedség, a két 
test közötti tökéletes harmónia látszata. ■

LÁSZLÓ PÁL

Maradnak itten,
m aradnak itt, m aradnak? 
Kaposvári Egyetem: Füst 
a szemben -  Cseh Tamás-est

A Bóbita Bábszínházban Füst a szemben címmel 
Cseh Tamás-dalokat adtak elő a kaposvári szí
nész szak harmadévesei a POSzT ötödik napján. 
A dalokat Rozs Tamás hangszerelte. A gitár, a 
harmonika, a szintetizátor mellett ütős- és fúvós 
hangszereket szólaltattak meg.

Kaposvári színinövendékek suttogják, üvöltik, 
éneklik, verselik a Bereményi szövegeket. A 
Bóbitában nem csak hely-, levegő sem maradt 
a kezdésre. Itt van Závada Pál, Bezerédi Zoltán, 
Lovasi András, és -  mintha tehetségkutatón 
ülne -  Eszenyi Enikő is itt rázza a fejét, vagy 
tapsol hangosan. Az attól függ. Bereményi Géza 
a harmadik sorból mosolyog. ----------- #».

Papírból épülő szín -  helyek
Ifi-géniusz kiállítások a POSzT OFF-programban

A POSzT-ra látogató elsőként minden erejével a versenyelőadásokra igyekszik bejutni, aztán meg
nézni a legjobbnak ígérkező OFF-programokat, meghallgatni a koncerteket, majd a sor végén, ha 
marad még ereje, benézni egy-két kiállításra. Ez utóbbi sajnos gyakran elmarad, a galériák üresek, 
legfeljebb a megnyitón jelenik meg a szép számban a szakma, pedig a díszlet- és jelmeztervek, 
adott esetben festmények, szobrok szerves részét képezhetik egy-egy előadásnak. Külön figyelmet 
érdemel az a tény is, hogy az Ifi-géniusz keretben olyan tehetséges, kezdő alkotók munkáit 
láthatjuk, akik pár éven belül a lehetséges versenyprogramok előadásainak fontos elemeit teremt
hetik meg újszerű látásmódjukkal, művészi átérző képességükkel.

A Papírváros elnevezésű, a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező szakos hallgatóinak 
kiállítása ékszerdoboz a Király utca végén. Olyan érzés ezt látni, mint anya régi ékszereire véletlen
szerűen rálelni, azokat kinyitni, felpróbálni. A kiállítás a játék és képzelet gyermeki tájára sodor.
A szemlélő a szó szoros értelemben beleképzeli magát a gyűjtőszenvedélytől tarka szobákba, akár 
a Ványa bácsi díszletéhez berendezett nappaliba közben azon tanakodva, hogy melyikben is tudná 
elképzelni inkább az életét. Aprólékosan kidolgozott, különleges megoldások, kukucskáló lyuk a 
jelmeztervekre, lépcső a semmibe, papírból felépített életek helyszínei.

Nem csak a színházhoz ténylegesen kapcsolódó látványtervező szakos hallgatók alkotásairól 
érdemes azonban szót ejteni, hanem a művészeti egyetemek festő, szobrász, fotó szakjára beiratko
zott fiatalok munkáiról is. A Civil Közösségek Házában, a Hattyúházban nyílt kiállítások esetében 
nem beszélhetünk egységes formavilágról, a sokoldalú művészeti megnyilvánulások egyetlen, azon
ban lényeges közös szervező elveként jelenik meg az elemek vegyítésének, a különböző korok és 
kultúrák egymásra hatásának multikulturális jellege. A kortárs képalkotás itt is megfigyelhető része 
az ellentétek egymásra építése, a tradíció és a modern találkozása a giccs, a humor és a közért
hetőség szintjén. A public art és a komoly-komolytalan kettőssége játékos formát ölt. Nem csak 
az installációk, a képek esetében is megjelenik a térhatás, a kortárs irányok felé való elmozdulás 
tendenciája, amelyet hol kiemelkedően (Kiss Dorottya, Horváth Erzsébet, Boros Miklós Sándor és 
Bognár Benedek munkáit említeném), hot gyengébben, utánérzésekkel, esetleg közhelyesen tárnak 
elénk.

Végül essen szó a Bázis Galéria egész kiállítóterét megtöltő látványos produkcióról is. A hideg 
és sötét térben, stroboszkóppal viliódzó, Aktuál névre keresztelt installáció, amellyel a pécsi, győri 
és budapesti építészhallgatók világmegváltó kérdésekre keresik a választ Mario Merz olasz 
képzőművész iglu-formát idéző munkásságára emlékeztet. A sötét kupola alatt, a kör alakú párnára 
leheveredve, a lecsukott szemeken is átütő szakadatlan villogás mellett az odaadó befogadó akár 
rá is eszmélhet olyan gondolatokra, amelyek ha a kiállítók szándéka szerint nem is világmegváltók, 
a vizuális képzeletet nem hagyják szunnyadni. ■
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Aki arra számított, hogy egy felturbózott Cseh 
Tamás tribute zenekart lát majd, biztosan 
meglepődött. A huszonpár dal egyike sem 
hasonlított az eredetire. Igaz, nem is egy szál 
gitár szólt csupán a színpadon. Ellenben volt 
trombita, zongora, villanygitár (nem is egy), 
csörgők, dobok, fuvolák, és nem tökéletes 
hangszeres tudás. Itt-ott elcsúszott, megkockáz
tatom hamis hangok, meg fárasztóan hosszú 
átszerelések és szünetek. De talán pont ezért 
volt szerethetően esendő ez az este. És Cseh 
Tamást sem az akusztikai élményért hallgat az 
ember.

Nem egy lemezt, nem 
egy korszakot, de nem 
is csak egy hangulatot 
mutatott meg a hatal
mas életműből a 
Mohácsi János vezette 
osztály. Rozs Tamással, 
aki nemcsak zenei 
vezető-mesterségtanár, 
de rendező is. Olyan új 
ruhát kap a dalfolyam, 
ami csak erre a (még 
ideig-óráig) gyerekcsa
patra passzol. A tucat

nyi fiatal minden számhoz más-más formációba 
rendeződött, és az ad hoc csapatok maguk is 
erősítették a dalok hangulatát.

A szünetben persze mindenki okos, erősöd
nek a kritika) hangok. Vajon mit tudhatnak a 
csillogó szemű diákok Mariról „ki rég disszidált, 
és holnap éjjel érkezik, az éjféli vonattal?” vagy 
a 25. színházról, meg a presszóról és a fehér 
kismamacipős, nagymellű pincérnőkről. Semmit. 
Igaz, a hangosok, az „értő közönség” meg nem 
veszi észre a Quimby-, de még talán az A.E. 
Bizottság betéteket sem a dalokban. Tán még 
a Pink Floydról is lemaradnak... Pedig a hang- 
szerelés szintén nagyon szerethető eleme ennek 
a kusza kavarodásnak. Bereményi azt mondja, 
ő már látta, csak a pesti barátait hozta el. 
Lássák ők is. Nem érdekli, hogy mit tudnak 
azokról az időkről. Színészek, mondja, jól ját
szanak és csak ez a fontos.

A közönség másik fele önfeledten mulatott. 
Igaz, reakcióikból (tudniillik, hogy rácsodálkoz
tak a dalok humorára) nem lehetett nem 
észrevenni, a ravaszdi Shakespeare William 
talán először költözött a fülükbe, de Icát, 
a közös nőt sem ismerték korábban. Formán 
Bálint Dodó nénije igazán jól mutatta, hogy 
a közönség ezen fele még soha nem hallott 
a matrónáról, aki talán még ma is itt kísért. 
Amikor Decsi Edit, a mélyhangú, feltűnően nagy 
szemű, harmonikus színészpalánta az Ideálom 
végén azt kiabálta felém, hogy „Mért kell ide 
átlnom, mért jön ez a szájon, hogy mi lesz?

Mi lesz? Mi lesz?
Akkor nem Cseh Tamás szelleméről volt már 

szó, hanem arról, mi lesz ezekkel a szemmel 
láthatóan tehetséges fiatalokkal? „Ó balga, 
balga, túl igényes fajta. Mondd azt, le van 
szarva...”

A fiatalok tanárai ott izgulnak a közönség 
között, a színfalak mögött, a Bóbitában és azon 
kívül -  jó kezekben vannak. Csáki Judit, az 
ország egyik ismert kritikusa nem fér a bőrébe, 
úgy áhítja a sikert, mintha sajátja volna.

De mit számít majd 10 év múlva Rozs 
Tamás, Mohácsi János, vagy Csáki Judit?
Az utolsó dalból kitűnt a bizonytalanság. 14 
ember együtt sírta, ordította, suttogta, hogy tíz 
év múlva ne ez a dal legyen. Ne. Legyen sok 
másik, meg még több jó szerep, legyen tehet
séges rendező. De egy hozzáértő, kíméletes kri
tikus sem árt majd. ■

KOSZITS ATTILA

Ógörög dallamok és
Rozs Tamás színházi zenéi

Az ismert pécsi muzsikust zeneszerzés közben 
bírtam szóra: a Janus Egyetemi Színház szatírjá- 
tékán, Euripidész Küklopszának utcaszínházi fel
dolgozásán dolgozott. Jelenléte a POSzT-on is 
többszörös volt, hisz játszott Az Elveszett levél 
pécsi versenyelőadásban, és az OFF-ban szerep
lő kaposvári darabnak, Szophoklész Oidipusz ki
rályának ő írta a zenéit. Az Ifi Géniusz az Aulá
ban programok között nyílt zenés mesterség órát 
tartott a kaposvári főiskolásokkal, de fellépett a 
Szakértök/Népszámosak színházi zenészekből 
verbuvált formációval, sőt a díjátadó gálaműsor 
betanításában is oroszlánrészt vállalt. Mindemel
lett a színinövendékek Füst a szemben -  Cseh Ta
más dalaink koncertelőadásával is sikert aratott. 
Mindebből érzékelhető, hogy mivel a Szélkiáltó
val és az Arco Trióval ma már kevesebb a lehe
tőség, így inkább a színházi munkák a dominán
sak.

Rozs Tamás: Az Oidipusz királyban 
Rusznyák Gábor rendezővel atmoszférateremtő 
muzsikát akartunk különleges akusztikus 
hangszerekkel: citera, fűrész, különböző 
ütőhangszerek teremtik meg a hatást. A két 
citerán görög skálákat játszunk; kb. negyven 
eredeti maradt fenn vázákon, vagy egyéb 
kőbevésett jelekből, sírfeliratokból, töredékek
ből. Az antik motívumok mellett saját dallamo
kat is használtam, majd rendszerbe állítottam 
a 11 jelenetet; a modális skálák alapján mindet 
egy rá jellemző hangsorba, hangzatrendszerbe 
foglaltam. így sikerült ezt a fájdalmas történetet 
auditív formában is megjeleníteni. S mivel 
a szereplőgárda különböző zenei képzettségű 
színészekből áll, köztük profi muzsikusokból, 
nem volt könnyű a feladat. Nyolcán szerepelnek 
a karban, közben beszélnek, énekelnek, zenél
nek. Gyuricza István a karvezető a maga jelleg
zetes mormogós hangjával. Csőharangokat is 
leeresztünk időnként, kis ritmushangszereket, 
pánsípot is megszólaltatunk.

— Hamarosan a pécsi Cirkusz és 
Utcaszínházi Fesztiválon mutatja be a JESZ a 
„Küklopsz szolgái” darabot. Hogyan születik 
ehhez a zene?

— Ez is izgalmas feladat, Tóth András Ernő 
kért fel erre. Elég jelentős és attraktív színházi 
megnyilvánulásuk lesz az utcán. A Barbakán 
kertbe fog tartani a népség, lesz egy hatalmas 
Küklopsz óriásbáb, de nem akarom lelőni a 
poént... A zenében az a jó, hogy a görögös, 
illetve ógörög dallamok használatával el lehet 
szállni. Ugyanakkor dobokat és mindenféle 
fémhulladékot is megszólal
tatunk a díszletek között, a 
kivénhedt tévéképernyőktől 
kezdve mindenféle zajkeltő 
eszközig. Tehát lesz élőzene, 
ugyanakkor fölvett része is, 
valamint egy film is.

— Áttérve Cseh Tamásra, 
mennyire volt személyes 
ismerős?

— Találkoztunk néhány
szor, pl. közreműködtünk 
a Szélkiáltóval egy-két leme
zén. így kialakult egyfajta 
viszony, tehát nem csak 
videókról, hanghordozókról

Rozs Tamás

Cseh Tamás-átiratok

ismertem. Amikor a kaposvári harmadéves színi
növendékeknek megmutattam a zenéit, kiderült 
hogy van egy-két Cseh Tamás-rajongó, akik 
tényleg járatosak a dalaiban. De voltak, akik 
egyáltalán nem ismerték, s olyanok is, akiket 
nemigazán dobott fel ez a fajta zene. Mások 
pedig tudták, hogy társadalmi jelenség is, hogy 
Cseh Tamást nem lehet kikerülni, ismerték 
a leghíresebb dalait. Egy-két alkalommal csak 
hallgattuk a számait, meg kicsit zenéltünk, 
játszottunk, és akkor született meg az 
aha-élményük.

— Hogyan állt össze, mi kerüljön az 
előadásba, hisz nyilván Mohácsi János osz
tályfőnökkel is egyeztetni kellett.

— Ő közben a Szatmárnémeti Színházban 
rendezte a Veszett fejszét, így csak időnként 
egyeztettünk. Pl. megkérdezte, hogy miért is 
kellenek az elektromos hangszerek? Mert azt 
találtuk ki, hogy nem színházat, hanem kon
certelőadást hozunk létre, ahol előjön a színészi 
irányultság is a mimikától a színpadi jelenlétig, 
mozgásig. Cseh Tamást is alapvetően nem
a zeneisége, hanem a kisugárzása jellemezte: 
amit ő tudott adni a színpadon, túlnőtt a zenei
vagy énekkészségén. Három dalt kiválasztottam 
és különböző szólamokkal meghangszereltem, 
így jött a Budapest, amiben nem hangzik el ez 
a szó a behelyettesíthetőség miatt. Az Amikor 
Désiré munkásszálláson lakott címűt csak a fiúk 
éneklik, és a végén a Ten YearsAfter, a „...csak 
tíz év múlva ne ez a dal legyen”, amit egy éjsza
kai próbán hoztunk össze. Ők meg jöttek 
a saját Cseh Tamás változataikkal, hogy mit 
szólok hozzá? így aztán lett reggae, rock&rolt, 
kíséret nélkül egyedül énekelt, meg gitáros
énekes is. A fiatalok átszűrték magukon a 
dalokat úgy, hogy ne kopírozzanak, hanem 
érzékeltessék, hogy a ’74-es év, pl. 2010-ben 
mit mond egy fiatalnak. Születtek nagyszerű 
pillanatok, ahol sikerült ez a maivá tétel...

— Ritka, hogy egy 14 tagú prózai színész
osztály ilyen tehetséges zenei szempontból is.

— Épp erről beszélgettünk a kaposvári 
főigazgatóval. Az osztályban szinte mindenki 
játszik különböző fokon valamilyen hangszeren. 
Négyen közülük profi zenészek: zongoráznak, 
gitároznak, fuvoláznak, egyikük dobol. De a 
többiek is játszogatnak hangszereken. Az ének
tudásukon még van mit fejleszteni, de erre szol
gál pl. a magánénekórájuk. Ebből is nagy a 
szórás: vannak kitűnő képességűek, még musi
cal osztályokban is helyt állnának. Mások 
szerényebb tudásúak, de ebben a műsorban

mindenképpen nagyon dinami
kus jelenléttel szerepeltek, 
szívből-lélekből adták.
Nekem az a legnagyobb elis
merés, hogy Bereményi Géza -  
aki azért nem adja a nevét 
mindenféle gagyihoz -  
kérésemre eljött megnézni a 
fiatalokat. Olyannyira tetszett 
neki az előadás, hogy a neves 
magyar előadókkal a főváros
ban tervezett Cseh Tamás estre 
inkább a kaposvári színész
osztályt választotta, hogy ez 
olyan friss és szívből jövő. ■

Bereményi Géza
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Szerencse fel, szerencse le...
Bányászati szempontból Pécsnek két vége van -  
a keleti a szénbányászoké, a nyugati az uránbá
nyászoké. Mára a bányászat itt is, ott is puszta 
emlék, történelem, emlékhelyei az üres aknák, 
tárnák, a munkásoknak épített lakótelepek, mun
kanélkülivé vált, vagy átképzett bányászok, ere
deti értelmüktől megfosztva múlnak el, válnak 
lassan az enyészetté. Érthető hát, hogy amikor 
2010-ben lehetőség adódott a város kulturális 
életében némi fellendülésre, és a különböző al
kotói közösségek témát kerestek a város múltjá
hoz kapcsolódóan, azonnal rátaláltak erre a di
cső múltat idéző tárgyra. Az EKF támogatásával 
így a 2010-es nyárelőn két művészeti projekt is 
létrejöhetett Pécsett, amely e hálásnak mondha
tó téma köré szerveződött.

Krétakör -  Majális
Az elsőt a Krétakör Társulat hozta létre a Gróf 
Széchenyi István akna területén, május í-jén, 
egy kvázi majális keretében. A majális kvázi 
volt, hiszen az ott résztvevők egy jó része élénk 
emlékekkel bír még a szó eredeti értelmében 
vett majálisról, sörrel, virslivel, vidám munkás
felvonulással nagyszerű indulózenére, itt azon
ban ennek a retrohangulatnak nyoma sem volt. 
Volt azonban az akna kapuja előtt nyugtalanul 
várakozó tömeg, aki a sötétedést várta, amikor 
is váratlanul fény gyűlt, és szelíden bár, de a 
tömegbe hajtott egy autó. A kocsi tagbaszakadt 
sofőrjéről kisvártatva kiderült, hogy nem is a 
projekt része, csak egy elkésett biztonsági őr, 
aki szerette volna elfoglalni a szokásos parkoló
helyét. Ezt a manővert azonban a művészeti 
projekt menedzsere frappánsan és megfelleb
bezhetetlenül hárította el „ez egy installált 
terület, ide nem lehet behajtani” megfogal
mazással. Tömeg újra nyit, autó tolat, az instal
lált terület elijesztette őt a műszak felvételétől.

A karszalagos, biztonsági okokból szigorúan 
ellenőrzött beengedés után a területre érvén 
fúvószenekar várt minket, valamint jó néhány 
nagyméretű vetítővászon a zárt udvaron, 
melyekről projektoros vetítéssel középiskolás 
korú gyerekek szóltak hozzánk az élet nagy dol
gairól: tolerancia, szelektív szemét gyűjtés, 
peace and lőve, és más, az élet nagy kérdéseit 
feszegető üzenetekben. S amikor már nagyon 
zavarban érezzük magunkat, hogy ugye nem ez 
lesz végig, akkor megnyílt egy -  én akkor azt 
hittem naivan -  színházi kapu, s beléptünk az 
igazán installált területre, ahol kordon mögött, 
egymás vállán átkukucskálva végignézhettük, 
hogy egy markoló és egy dömper porig zúz egy 
lakókocsit, egy konténert pedig festékspray-vel 
grafitiznek tele. Hát ez még mindig a civilizációs 
üzenet, gondoltuk, kicsit direkten ugyan.
A mellettem álló kissé riadt fiatal nő egyszer 
csak nem bírta tovább, s megszólított: 
„Megmondaná, hogy mi ez itt, ami történik, 
mert én a pesti barátaimmal jöttem, akik csak 
annyit mondtak, hogy valami Krétakör buli 
lesz.” Ekkor gyorsan összefoglaltam, hogy itt 
egy fikciós történetet fogunk látni egy transz
humán gépről, akit az Utópia Kollégium hozott 
létre és tartott életben a régmúlt időben, azon

ban a gép gondoskodás híján az ember ellen 
fordult, elszívta a város pozitív energiáit, amit 
most az utódok visszacsinálnak. Ja, ez sci-fi -  
mondta felcsillanó szemmel, s megadóan nézte 
tovább a dühöngő markolót. Amikor a markolót 
is megtapsolta(l) a zavart tömeg, akkor 
nyertünk végre bebocsátást az akna nagy 
hangár jellegű épületébe, ahol a vetítővásznak
ról már ismerős gyermekarcok fogadtak minket, 
tereltek különböző szektorokba, ahol egymás 
hegyén hátán álldogálva csekély rálátási és 
hallási lehetőség adódott a szemlélők nagy 
részének. Ami nyilvánvaló volt mindenki 
számára, az a magasban, a plafonról lógó hatal
mas gép, melyet a traverzen hiper-szuper 
kamerák kíséretében elkezdtek mozgatni.
A gyerekek élőképeket alkotva rohangáltak fel, 
s alá, mások zenéltek, énekeltek, majd egy vil
lámgenerátor segítségével, hatalmas kisüléseket 
produkáltak, a gép nyugvópontra érkezett, 
a rémálom véget ért, és a gép megalkotója 
Jaroslav Jicinsky árnyképe is megjelent a falon 
egy szellemes installáció nyomán. A Csodák

Széchenyi István akna —  Krétakör Társulat: Majális

Palotájából ismerős Tesla-transzformátor nagy 
sikernek örvendett, kérésre a produkció befe
jezése után újra és újra beindították a gép
kezelők, így többen kipróbálhatták, hogy a 
nagyfeszültségű áram a nézőkből verbuvált élő 
láncon jut el a fénycsövekig, ily módon a fény
cső világít, miközben a nézőknek semmi bajuk 
nem esik.

Bár a kísérlet teljesen biztonságos, azt 
sajnos elfelejtették a nagyérdeművel közölni, 
hogy a transzformátor bekapcsolása előtt a 
mobiltelefonokat tanácsos kikapcsolni, valamint 
szívritmus szabályzóval, vagy hallókészülékkel 
nem szabad a teremben tartózkodni az eszköz 
használatakor. Legalábbis a Csodák Palotájában 
így van.

A sci-fi performansz színház kicsit kurtán- 
furcsán, de itt véget ért.

Előzetes, töretlen bizodalmám a Krétakör 
produkciójával azon alapult, hogy amikor 
legutóbb „sci-fi” színházba invitált a Krétakör 
2006-ban Taliándörögdön, a Művészetek 
Völgyében, az Űrbázison, az ott látott A csil
lagászálma című produkció nagyszerű művészi 
élmény volt. Sok tekintetben. Például mert szólt 
valamiről: az idegenségről, s mert szellemesen, 
sok játékkal, jó szöveggel, zenével, látványos 
show elemekkel, melyet amatőrök bevonásával, 
de lényegében profi színészek, zenészek adtak 
elő, az ott elhangzott szöveget valóságos dra
maturgcsapat írta, és mert az általam színházi 
minimum minden feltételét teljesítette, 
beleértve a rendező jelenlétét is. Egy sajátosan 
installált területen a néző számára is befogad
ható, élvezhető előadás volt, ami nem csupán 
és kizárólag az alkotók önös örömét szolgálta. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a pécsi produkció
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születése kapcsán Schilling Árpád rendező nem 
tudott elszakadni a taliándörögdi élménytől. 
Igaz, korlátozottak voltak az eszközei, már 
nincsenek színészei, bár van társulata, a név 
kötelez alapon támogatást is kapnak rendesen, 
azonban már régóta nem csinál „olyan” szín
házat, és ez sajnos. Mert az élmény, a befo
gadó igényét illetően -  a pécsi produkció láttán 
-  elmaradt. Kicsit hoppon maradt kukkolók 
voltunk mi, nézők, figyeltük őket, ahogy ott 
bent jól mulattak. Színházban kívül rekeszteni 
a nézőt, még ha az „szcenírozott társadalmi 
performansz” is, nem megengedhető, pedig itt 
ez az eset forgott fenn sajnos, az alkotók min
den jó szándéka ellenére. A projektet, ahogy 
a műsorfüzet és az egyéb dokumentáció is ezt 
bőven taglalja, a gyerekekkel és egyetemista 
kutatók bevonásával együtt komoly elő- és 
rákészülő munkálatok előzték meg, és ez 
nagyon dicséretes, mint ahogy az is, ahogy 
egész jó érzékkel feltérképezték a pécsi bevon
ható közeget. Ám ez sokkal inkább a pályázati 
összeg elszámolásánál, mint a nézői-befogadói 
katarzis igényének beteljesülésénél nyomhat 
erősen a latba.

PlaccCPécs
A szénbányász élmény után június elején 
Uránvárosba invitálta a pécsieket a szintén 
budapesti illetőségű Artopolis Egyesület, akik 
2008-ban azzal a szándékkal indították el 
PlaccC projektjeiket, hogy úgynevezett helyszín 
specifikus művészeti alkotásokat hozzanak 
létre. Specifikus helyszín nemigen van érdeke
sebb, jobb Pécsett, mint az ötvenes években 
megálmodott, majd hellyel-közzel a szigorú ter
vek alapján megépített sugárzó városnegyed, 
Uránváros. Az akkor beindult uránbányában 
dolgozó munkások önálló városállama mára 
egyrészt kiöregedett, másrészt megfiatalodott, 
és az EKF térújító programjában egy komoly, 
talán a legsikeresebbnek mondható tér 
rehabilitáció „áldozata” is lett.

A Lakás-Kaland-Túra című projekt négy 
helyszínen, négy jellegzetesen retro beren
dezésű, ám épp lakatlan, vagy éppen kiadó 
lakásban zajlott. Illetve a jellegzetes uránvárosi 
utcákon, tereken, séta közben, hiszen a tíz
percenként útnak indított 2 fős csoportok egy 
útleírás alapján tájékozódva jutottak el ily 
módon a lakótelep egy részének 
bebarangolásával a lakásokba, ahol aztán a 
legkülönfélébb művészeti élményekben volt 
részük. Az első lakásba közeledvén az urán
városi főutcán a nézőre várakozó JESZ társulati 
színész fogad minket, aki amúgy a tervező
brigád egykori oszlopa, és egy lakáscsere 
programra kísér el. Útközben folyamatosan és 
nagyon szellemesen löki a sódert a tökéletesen 
tervezett világról, kuncogások, összekacsintások 
közepette megidézve azt a kemény pártállami 
korszakot, ahol sok egyéb mellett a lakások 
tájolását, a minimális méreteket stb. is a párt 
irányelvei határozták meg: „Mert a munkásnak 
tér kell” alapon. A bennfentes „építész” ily 
módon avat be minket a játékba, hogy a lakás
ba érve már nem civilként, hanem egy valósá
gos lakáscsere szereplőként érkezzünk fel.
Az ott élő házaspár aztán belead apait, anyait, 
tukmálja az élhetetlen lakást, az élethazugság 
játék tökéletes szóhasználatával és minden 
egyéb kellékével együtt nagyon hitelesen.
A játékot erősítendő a legabszurdabb mini 
térnek, a konyhának egy tökéletesen megrajzolt 
műszaki rajza is látható. A JESZ színészei és 
a közreműködő építészek igen jól érzékeltették, 
illetve idézték meg a letűnt kor szellemét. 
Tovább sétálva a mogorva Tüke úrhoz
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érkezünk, aki az elsötétített szobában tv-t néz, 
és kommentál. Retro meséket: Süsüt, Vitéz 
Lászlót, Mazsolát, marionettes szuperhős 
jelenetet. Majd az EKF pécsi köztereinek 
építkezéseit szidalmazó, kicsit közhelyes pro
dukciót láthattunk, meglehetősen populista fel
hangok kíséretében a tv-ben a Tüke úr bábuját 
amúgy tökéletesen életre keltő Schneider Jankó 
előadásában.

Ezután a guide egy olyan lakásba vezetett, 
ahol egy-egy üres szobában külön-külön elhe
lyezkedve csak egy fülhallgató várt minket, 
amiből 6 percen keresztül a szobában előzete
sen felvett zajokat hallgathattuk meg. A hang
installáció hatása feledhetetlen marad. 
Félelmetes, ugyanakkor izgató zajok teljesen 
átélhetővé tették, hogy valaki van ott velünk, 
jár, kel, kinyitja a szekrényt, ledől az ágyra, 
elmegy mellettünk, szinte a fülünkben a 
lélegzete, jelen van. Vagy mégsem. Tomas 
Vanek prágai művész hanginstallációjának 
hatása után megnyugtató volt kijönni a 
napfényre, a valóságos emberek közé, az urán
városi piac környékén. Innen utunk az utolsó 
állomásra vezetett, ahol a Periszkóp rádió 
stúdiójában, barátságos közösségi rádiósok 
mutatták be működésüket, néhány videó instal

FOTÓ: HUNGAROFEST, REVICZKY ZSOLT

Lakásszínház —  Compagnie Dakar

láció mellett, s láttak bennünket spontán 
vendégül. Üzenhettünk az uránvárosban 
sugárzó rádióban, kérhettünk zeneszámot, 
és elnézegethettük magunkat a késleltetett 
képeket összerakó videó installációt mutató 
képernyőn.

Élet-helyzet?
A PlaccC másik projektje a holland Compagnie 
Dakar együttes vendégjátéka volt, mely szintén 
a helyspecifikus konceptbe illően egy Mecsek 
oldali családi házban, s annak kertjében játszó
dott. Ez a projekt alapvetően abban külön
bözött az előzőektől, hogy -  teljesen konzer
vatív módon -  a nézők végig ültek. Ültünk az 
udvaron, szemben a házzal, annak nagy üveg
felületű teraszával, ahol a cselekmény zajlott. 
Heves szúnyogtámadások közepette 
végignézhettük a sajnos csak mérsékelt humor
ral fűszerezett, sajátságos thrillert, melyben egy 
magányos nő tesz-vesz a lakásában, miközben 
különböző idegenek, a legtermészetesebb 
módon birtokba veszik otthonát. Az idegenek 
szemlátomást nem akarnak semmit, jelenlétük, 
otthonos mozgásuk azonban szinte az őrületbe 
kergeti a nőt, nem tud normálisan reagálni.
Az erőszakos betolakodóval szemben léteznek 
eszközeink -  verbálisak és egyebek is -  ezek 
azonban, mintha ő ott sem lenne, járnak fel-alá 
otthonában, használják a WC-t, a fürdőszobát, 
a hálószobába is bemennek. A nő önként fel
ajánlja a computerét, hogy vigyék, de nem, 
csak ügyetlenkedve suta mozdulatokkal törnek, 
zúznak, a tévét a nő lábára ejtik, majd jeget 
hoznak, hogy borogassa... Kis cseréptörés, 
kiborulás után aztán ahogy jöttek, elmennek, 
miközben a szomszéd kertben hangosan zajlik 
a kerti parti teljesen spontán, ezt az élet ren
dezte...

Igen, sokszor fogalmunk sincsen, mi 
történik tőlünk pár méterre, és talán nem is 
érdekel bennünket... ■

Lakás-Kaland-Túra



Nemzetközi Ifjúsági 
Kóruskoncert Pécs2oio

A vártnál sokszorosan színesebb műsort volt 
szerencsém meghallgatni május 31-én a Pécsi 
Nemzeti Színházban: „Nemzetközi Ifjúsági Kórus
koncert Pécs20io” címmel öt különböző, a világ 
minden tájáról érkezett énekkar adott ízelítőt ze
nei kultúrájából. A palettán Japán, Írország, Szlo
vénia és Magyarország képviseltette magát.

A nem csak művészi, hanem egyúttal diplo
máciai értékű eseményen köszöntőbeszédet 
mondott Hiromichi Iwasa, a 18. EU-Japan Fest 
Szervezőbizottságának elnöke és dr. Páva Zsolt, 
Pécs város polgármestere.

Az est folyamán szinte végig olyan nagy sze
repet kaptak a látványbeli elemek, hogy a 
„hangverseny” szót már-már szűkösnek éreztem 
a produkció leírására. A minden részletre kiterje
dő vizuális igényesség az egyenruhát jelmezzé, 
a színpadi megjelenést koreográfiává, a műsor- 
szerkezetet történetté nemesítette.

A fellépők közül az első kórus a japán 
Tokorozawa-i Fény Gyermekkórus volt, Mager 
Sachiko vezényletével. Nevükben a „Fény” nem 
magyar fordítás, hanem szó szerint, betű szerint 
így szerepel! „Mindig is nagyra becsültük 
Magyarország kórushagyományait és technikáit, 
ezért is választottuk nevünkbe a magyar »fény« 
szót” -  tudtuk meg a brosúrából. A műsor is 
ezen elvek szerint alakult: két japán és két 
magyar mű hangzott el, szép, rendezett 
előadásban: egy tokiói gyermekdal, Bárdos 
Lajos: Édes anyámhoz, egy „Virágocska minden
ki szívében” című japán műdal, valamint Karai 
József: Ugrótánc. A 6-8-10 éves forma gyerme
kekből álló, varázslatosan míves egyenruhában 
fellépő együttes a japán énekes muzsikát 
látványos, gyermekjátékszerű mozgásos kore
ográfiával adta elő, melyből még a labdázás (!) 
sem hiányzott. A kedves, fátyolos hangjukon 
megszólaló muzsika a japán kultúrából jól 
ismert, megbízható csapatmunkáról és meg
bízhatóságról tanúskodott, s bár az éneklési

része nem volt mindig kifogástalan, az 
összhatás megnyerő volt. Az pedig, amikor 
(és ahogyan!) a magyar népdalokra alapuló 
műveket előadták, egyenesen meghatott, s nem 
csak engem -  a közönség hangos vastapssal 
viszonozta az előadást.

A második kórus összetétele és műsora 
a lehető legtökéletesebben kontrasztált az 
elsőével. A gyermeki ártatlanság, játékosság 
és fegyelem megmutatkozása után az írországi 
Cork Nemzetközi Leánykórus 16-18 éves tagjai 
a női érettség varázsát és misztikumát hozták 
el a hallgatóság számára, mely minden tekintet
ben megnyilvánult: hangképzésükben, koreográ
fiájukban, az előadott mű hangulatában és 
hangszerelésében, s persze előadói mivoltukban 
egyaránt. A vendégkarmester, John O’Brien által 
vezetett előadást mindvégig hárfa kísérte.
A „Caoineadh” címet viselő első számuk, 
impresszionista ihletésű világot tárt elénk, 
melyben a kórus nem hagyományos dallamokat, 
hanem egy szabadon hullámzó „hangtengert” 
hozott létre. A kis híján szóló éneklésre is 
alkalmas női hangokat teltségük és kifejezőere
jük miatt szinte külön-külön is lehetett hallani 
a kórusban, úgy, ahogy az ember egy nagy ten
geri növény sűrűjében az ágakat meglátja. Nem 
véletlen a vizuális hasonlat: a kórus látványa is 
pontosan ezt a képzetet idézte. Egy teljes 
értékű kortárs tánckoreográfia eredményekép
pen olyan benyomást keltettek, mintha ők 
együtt egy óriási lény vagy erdő lennének, 
melynek az egyes énekesek a hajladozó karjai, 
csápjai, ágai. A hangokkal összeolvadó mozdu
lataik a szemlélődőt beleringatták a természet

„Az igazi korona azonban mégis csak ez után 
következett, amikor az est folyamán szereplő összes 
kórus egyesülésével létrejött, bőven száz fölötti 
létszámú összkar állt fel a színpadra”

embert meghaladó, titokzatos régióinak, 
mélységeinek megcsodálásába.

A 2004-ben alakult leánykórus a számos 
koncertfellépésen és televíziós közvetítésen 
kívül több operaprodukcióban is részt vett. 
Művészeti igazgatójuk, Sonya Keogh az egész 
hangverseny programjának megszervezésében 
is központi szerepet játszott: ő vállalta magára 
a műsor összeállításának koordinálását, melyet 
olyan módon sikerült véghezvinnie, amelyről, 
a végeredményt látva, csak elismeréssel tudok 
szólni.

A Hirakawa Eri vezette Matsuyama-i 
Gyermekkórus visszahozott minket a minden
napok kellemes, ismerős világába. A műsorban 
két japán műdal, valamint válogatott japán 
tradicionális dalok hangzottak el. Az értékes 
japán dallamanyag bizonyos művekben kissé 
triviálisan megharmonizált, „könnyűzenésen 
zongorakíséretes” formába öntve szólalt meg. 
Úgy éreztem, a szerző/feldolgozó célja itt nem 
annyira a magas fokú művészi kifejezés, hanem 
inkább a könnyű befogadhatóság, a nem sok 
erőfeszítést igénylő örömzenélés volt.

A Carmina Slovenica Kórusiskola „Choir 
Secunde” kórusa Jasna Drobne vezényletével 
élénk színt tett a palettára. Tagjai a rezijai 
szlovén népdalt -  a fátyolos és mindig 
kiszámítható matsuyamai kórushangzás után -  
jóízűen éles és átütő hangon szólaltatták meg. 
Megkapó volt az a gátlásmentesség és kiállás, 
amit a 12-14  év körüli kislányok mutattak. 
Hermann Rechberger „Varázslatos történet” c. 
szerzeményében például, a mindennapi énektől 
legelrugaszkodottabb, legmeghökkentőbb, sőt, 
legprovokatívabb hangi és mozdulatbeli effektu
sokat is igazi színészek bátorságával és 
átélésével adták ki. A szélsusogás vagy 
állathangok imitálása, a tömegesen megszólal
tatott sóhaj vagy éppen gúnyos nevetés olyan 
belülről jövő módon nyilvánult meg, hogy 
szinte maga a természet szólalt meg a szín
padon egy ringatózó nádas, vagy az erdőben 
összegyűlt kis manók seregének formájában. 
Életkorukra is jellemző, hogy még elég gyerme
ki ösztönösség, és már elég „felnőtti” 
tudatosság is rejlik bennük az ilyen jelenségek 
színreviteléhez. Nem lehet elmenni a kiváló 
angol kiejtés mellett sem: a kórusból „előtérbe 
lépő” narrátor-szólista az angol szövegű darab
ban olyan kiejtéssel mondta a mesét, hogy az 
elején egy pár másodpercre el is bizonytalanod
tam, vajon a szlovén, vagy az ír kórus szere
pel-e éppen a színpadon.

A kórus -  a Carmina Slovenica Kórusiskola 
többi együtteséhez hasonlóan -  rendszeresen 
készít felvételeket a Szlovén Nemzeti Rádió 
gyermekműsorai részére, valamint részt vesz 
országos és nemzetközi ifjúsági kórus- 
versenyeken is.

Végül, a műsorra a koronát a pécsi Bartók 
Béla Leánykar tette fel. Zenei-szakmai szem
pontból egyaránt a legmagasabb teljesítményt 
ők nyújtották -  a hangzás tisztasága és kidol-
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gozottsága az énekelt művek nagyfokú komp
lexitása mellett is kimagaslott... A gimnazista 
korosztályt felvonultató kórus tolmácsolásában, 
Kertész Attila vezényletével Kodály 150. genfi 
zsoltára, Táncnótája, Egyetem, begyetem c. 
tréfás darabja, valamint Karai József Éjszaka c. 
kompozíciója úgy szólalt meg, ahogy kell. 
Alaposabb elemző kritikát ehhez az előadáshoz 
csak többszöri meghallgatás után tudnék fűzni.

Gyakran kerül szóba, hogy a szokványos 
után milyen jól tud esni egy kis rendhagyó. 
Világunkban manapság általában ez a trend -  
és nap mint nap tapasztalom, hogy van benne 
igazság. Most azonban ennek az ellenkezője is 
megmutatkozott: az, hogy a formabontó után 
milyen jól tud esni a klasszikus, a hagyo
mányos. A Bartók Béla Leánykar a bevett 
gyakorlat szerinti koncert-felállásban, középen, 
rendezetten felsorakozva állt ki a színpadra, s 
így prezentált válogatást a nemzetközi viszony
latban is sok évtizede mértékadó repertoár leg
népszerűbb darabjaiból.

Az igazi korona azonban mégis csak ez után 
következett, amikor az est folyamán szereplő 
összes kórus egyesülésével létrejött, bőven száz 
fölötti létszámú összkar állt fel a színpadra. 
Egy-egy számot adtak elő mind a négy 
résztvevő országból: Írországból, Japánból, 
Szlovéniából és Magyarországról, mindig az

annak megfelelő származású karnagy 
vezényletével. Elsöprő sikert arattak: a magyar 
közönség lelkes és kitartó vastapssal ünnepelte 
a nemzetközi kórust, több ráadást is előhívva.

A kórusmuzsika nem csak gyönyörködteti 
és felemeli a lelket, hanem az emberek közötti 
kapcsolatokat is ápolja. Egyszer azt hallottam, 
hogy bizonyos történelmi korszakra 
vonatkozóan közvetlen kapcsolatot mutattak ki 
az itáliai amatőrkórus-mozgalom és az ország 
gazdasági prosperálása között... nem tudom, 
mennyi ennek az igazságtartalma, de a 
hipotézis indoklása logikus: ha több az amatőr 
kórus, több jó minőségű ismeretség születik, 
a több kommunikációból pedig több jó ötlet, 
több együttműködés jön létre, legyenek azok 
magánjellegű vagy akár üzleti jellegűek. Ha sok 
ember egy nemes tevékenység kapcsán rend
szeresen tölt együtt időt, szinte magától adód
nak annak társasági előnyei. Az ember gyakran 
bele sem gondol, hogy ilyen gyakorlatias 
módon is hozzájárulhat a művészet a tár
sadalom virágzásához.

Nincs ez másképp Japánban, a Brit-szigete
ken, vagy Kelet-Közép-Európában sem. Az 
összes jelenlévő egy felemelő estének lehetett 
részese, az előadók pedig ezen túlmenően, min
den bizonnyal jó néhány ismeretséggel -  no és 
Facebook-bejelöléssel -  gyarapodtak...*

A gyermekkari repertoár nemzetközi trendjei

Ha gyermekkórusok ügyében körülnézünk a nagyvilágban, hamar megmutatkozik számunkra 
hogy a kodályi repertoár teljesen egyedülálló. Nincs még egy zeneszerző Európában, aki gyer
mekkórusra olyan teljes értékű, művészi színvonalú, többszólamúságában már-már „szim
fonikus” hatású műveket írt volna, mint Kodály. (És mindezt ráadásul a cappelta, azaz hang
szeres kíséret nélkül! Ez zeneszerzésileg sokkal nehezebb feladat, hiszen minden zenei felada
tot az énekhangoknak kell megoldania, zongora vagy zenekar segítsége nélkül. Ezzel Kodály 
még tovább erősítette a műfaj önállóságát és értékét.) A gyermekkari repertoárnak ez a 
„klasszikus alapja” egyértelműen Magyarországon a legerősebb. Nagy szerencsénk van, hogy 
volt egy „Kodályunk”, és ezt nem csak a „kötelező” lelkesedés mondatja velem, hanem ha 
körbetekintünk a nemzetközi kóruséletben, ez tényszerűen megállapítható. Ilyen repertoárbeli 
alapvetést, mint ő, máshol nem nagyon tett senki.

Később is, főleg a ’7°-es években, jócskán keletkeztek nálunk értékes gyermekkari művek: 
a Magyar Rádió felkérésére zeneszerzőink rendszeresen komponáltak ebben a műfajban.
Ez azonban mindig is erősen kötődött a kodályi tradícióhoz, szerzőink megmaradtak a hagyo
mányos zenei értékekre és hallgathatóságra épülő elveknél, s így a gyermekkar műfaja „levált” 
az akkori avantgarde, merészen újító komolyzenei kompozíciós áramlatokról. Természetesen a 
gyermekkórus-szerzőink így is képesek voltak „egyéni hangot” kialakítani, de csak „módjával”, 
semmi drasztikus lépést nem téve. Ilyen például a ma már nemzetközi megbecsültségnek 
örvendő Kocsár Miklós, aki jellegzetes hangvételű, színvonalas gyermekkari és más énekkari 
műveivel Kodály után is képes volt tovább öregbíteni a magyar énekkari kultúra hírnevét. Mi 
sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy ma Japánban Kocsár Miklós nevét viselő, rendszeres 
kórusverseny is létezik!

Mára a magyar zeneszerzési gyakorlatban „elapadt” a gyermekkari művek alkotása: legfel
jebb csak elvétve találunk olyan szerzőt, aki hozzányúl a műfajhoz, és köztük is gyakran a 
„régi iskola” világát idéző, triviálisan hagyományos zenei fordulatokat alkalmaznak műveikben. 
Érdemes lenne újragondolni a „hogyan tovább” kérdését.

Erre már csak az is jó okot ad, hogy Magyarországgal ellentétben Nyugat-Európában, és 
különösen Észak-Európában, a skandináv államokban erős a progresszív, kortárs zenei gyer
mekkari repertoár és zeneszerzési gyakorlat. Jelentősége miatt a „svéd iskola” külön kiemel
hető. (A koncerten is épp ez volt a tapasztalatom. Gondolok itt a szlovén kórus által előadott 
darabokra, a fentebb már említett különleges hangeffektusok egész tárházával.)

A gyermekkar műfaja nem csak pedagógiai szempontból fontos. Ahogy a finnországi 
Tapiola Gyermekkórus alapító karnagya mondta: „A gyermekkar a művészi kifejezés egyik 
eszköze”. Nem egy fejlődésben lévő, félig éretlen énekkarról van szó, akik „de aranyosak, 
hogy gyerek létükre már ilyen szépen tudnak énekelni”, hanem önálló, teljes értékű eszköze, 
speciális fajtája a művészi kifejezésnek. Amikor a gyermekhang megszólal egy nagyszabású 
szimfonikus művön belül, pl. Mahler III. szimfóniájában vagy Honegger Karácsonyi kantátá
jában, az egy különleges pillanat, melynek hangzása és eszmeisége elválaszthatatlan a gyer
meki lélektől, annak tulajdonságaitól. Egy felnőtt női kar is el tudná énekelni „ugyanazt”, 
(mesterségbeli szempontból akár még tökéletesebben is) -  de az már nem lenne ugyanaz. 
Ennek megfelelően a kíséret nélküli gyermekkar, mint különálló műfaj, szintén 
helyettesíthetetlen.

HA  É P Í T É S Z E T R Ő L

Új sorozat indult az építészeti témával fog
lakozó írások között „...ha építészetről be
szélünk...” címmel. A „rovat” célja, hogy az 
építészethez kötődő témákat a szőkébb 
szakmai nézőponthoz képest más megkö
zelítésben is tárgyalja -  vagyis az építé
szethez látszólag kevésbé kötődő, ám 
megkerülhetetlen jelenségekkel foglalkoz
nak az írások... A jelenlegi számban két 
rendezvény kapcsán két írás is elemzi az 
épített városi terek és a köztéri művészet 
viszonyát Mindkét írás Mélyi József művé
szettörténész tollából származik.

A Csontváry Múzeum földszintjén az elmúlt 
hónapokban az Építészet és Kontextus rendez
vénysorozat keretén belül, a Velencei Egyetem 
összeállításában mutatták be hatvan európai 
városi téralakítás képeit és leírásait. Hatvan 
térből a hétköznapi látogatóban első látásra 
aligha áll össze egységes kép a városokról 
vagy építészeti sajátosságaikról, összességé
ben azonban a színes dokumentációkból job
ban feltűnhetett néhány általános jellemző. 
Végignézve a lapokat így például az a benyo
más alakulhatott ki a nézőben, hogy a modern 
tereken kevesebb a szobor, s ahol a klasszikus 
városépítészeti látásmód egy lovas alakot vagy 
a világ négy nagy folyójának allegóriájával 
övezett szökőkutat várna, ott mostanában 
inkább az üres vagy legalábbis visszafogottan 
díszített tér dominál. Lehet, hogy ez a benyo
más tudományosan vagy statisztikailag nem
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feltétlenül igazolható, mindenesetre egy fontos 
és távolabbra mutató kérdést fölvet: mihez 
kezdünk a régi építészeti környezet megújulá
sakor régi szobrainkkal? A válasz érdekes 
módon nem teljesen triviális: nem egyértelmű 
a mindenáron való megőrzés parancsa. Az 
utóbbi évtizedek változásainak egyik klasszikus 
példája Henry Moore Németországban, a reck- 
linghauseni Operaház előtt álló szobrának áta
lakulása. A fekvő alakot ábrázoló alkotás 1965- 
ben, az épület avatásakor került az opera előt
ti térre; a kor-szerű építészeti forma és az akko
ri kortárs szobrászat egyik kiemelkedő műve

16 echo 2010/3



B E S Z É L Ü N K  -  É P Í T É S Z E T  -  V Á R O S  -  M Ű V É S Z E T

Térépítés Európában című kiállítás 
a Csontváry Múzeum földszintjén

MÉLYI JÓZSEF

A térről és az emlékezetről
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harmonikusan illeszkedett egymáshoz.
A kilencvenes években a ház egy üvegfalú 
előépület-kiegészítést kapott, amely a Bauhaus 
stílusából merített szerkezeti elemeivel élesen 
elüt a helyén hagyott Moore-szobor forma
világától. A szobor saját korában ragadt, az 
épület pedig új ruhát kapott, a kettejük közötti 
harmónia helyét pedig átvette az időből fakadó 
ellentmondás.

A Pécsett nemrég lezajlott kiállítás egyik 
legszebb téralakítási példája, ebből a szem
pontból látszólagos harmóniája ellenére is

Térépítés Európában című kiállítás, 2010 Csontváry 
Múzeum földszintje, Pécs

furcsa ellentmondásokat rejt magában.
A berlini Bebelplatzról van szó, az egykori 
porosz birodalmi reprezentáció egyik, Unter den 
Lindenről nyíló mellékteréről. A teret körülvevő 
épületek eredetileg a XVIII. században épültek, 
de a második világháború során szinte teljesen 
elpusztultak. A háborút követően a tér 
szerkezete megmaradt, a környező épületeket 
pedig a történeti homlokzat megőrzésével 
építették fel újra. Micha Ullman izraeli szob

rászművész emlékműve 1994 óta díszíti a teret 
-  szinte láthatatlanul. A Könyvtár című alkotás 
a Bebelplatz közepén helyezkedik el, ahol egy 
plexilapon keresztül egy föld alatti térbe pillant
hat a néző, s így egy könyvtárszoba tárul a 
szeme elé, amelyben minden polc fehér és üres. 
A nácik 1933-ban ezen a téren rendezték első 
könyvégetésüket; a kilencvenes évekbeli mű 
a barbarizmus ellenemlékműve. 2004 óta a tér 
alatt mélygarázs is található, ez a tény egyrészt 
sokak tiltakozását kiváltotta, másrészt szintén 
sokak -  köztük a művész -  szerint befolyásolja 
a mű befogadását. Az elsőre láthatatlan emlék
mű auráját egy láthatatlan (mély)építészeti 
beavatkozás írta át.

A két példából is látszik, milyen érzékeny 
téma lehet Európában a köztér és emlékezet 
diskurzusa, illetve az épített környezet változá
sa, s ebből kiindulva a szobrok, emlékművek 
változatlanságának, intakt megőrzésének prob
lémája. Érdekes módon a köztéri emlékezet 
kérdése nemigazán tematizálódhatott Pécs 
belvárosának, azon belül is főterének az Európa 
Kulturális Fővárosa projekt beruházásai 
keretében lezajlott átépítése során. A Széchenyi 
téren elhelyezkedő emlékművek és szobrok 
pozíciójának változása tabutéma lett a pályáza
tokban. Ez egyrészt városépítészeti illetve 
építészeti probléma, hiszen a megváltozó 
keretek között a szobrok és emlékművek 
képezik az állandóságot. Másrészt viszont az 
emlékezésre is szolgáló szobrok épp magával 
az emlékezettel kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel. A Széchenyi téren mindenekelőtt Pátzay Pál 
Hunyadi-szobrának értékelése és átértékelése 
maradt el. Az ötvenes években a központi 
kultúrairányítók döntése alapján elkészült 
szobor, amely sem kvalitása, sem jelentősége 
miatt nem tartozik az örökbecsű hazai szob
rászművészeti alkotások körébe, ma már saját 
története nyomán és önsúlyából következően 
nem jelent újragondolásra érdemes vitatémát 
a jelenlegi döntéshozók számára. Úgy tűnik, 
az épített környezet változása és emlékezet-

Micha Ullman (Izrael) szobrászművész Könyvtár című 
emlékműve, 1994. Berlin, Bebelplatz

kultúránk alakulása együttesen sem volt képes 
-  nem a szobor elmozdítására -  a mű kritikus 
értelmezésére, környezetének kontextuális 
átgondolására. A szobor így továbbra is az 
építészet reflexiója nélkül emlékeztet majd 
önmagára.

A hatvan teret bemutató kiállítás pedig 
leginkább arra emlékeztethette a nézőit, hogy 
Európában a közterek nyilvánosságához 
elengedhetetlenül hozzá tartozik az állandóság 
és a változás folyamatos és következetes 
tematizálása. Épületenként és szobronként, 
padonként és kövenként. ■
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Pátzay Pál, 
Hunyadi-szobor, 1956.

Pécs
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MÉLYI JÓZSEF

A gegtől a műalkotásig
Párbeszéd -  21 public art akció Pécsett

Magyarországon az első, kifejezetten a public 
art jegyében született rendezvénysorozat az 
1993-as budapesti Polifónia volt. Ugyan maga 
a fogalom akkoriban még nem terjedt el a 
magyar művészeti nyelvben, de a projektsorozat 
alcíme -  Társadalmi kontextus mint médium 
a kortárs magyar képzőművészetben -  tulajdon
képpen a köztéri művészet korabeli nemzetközi 
áramlataival egyidőben létrejött pozíciókra utalt. 
A köztér ebben az esetben már egyértelműen 
a társadalmi nyilvánosság terét jelölte, a public 
art művek pedig definíció szerint -  szellemi és 
anyagi értelemben egyaránt -  ebben a nyilvá
nos térben jelentek meg. A Polifónia után a 
public art közel egy évtizeden keresztül csupán 
az elméletben illetve egyes különálló projektek
ben volt jelen a magyar képzőművészetben, 
hogy aztán 2003-tól kezdve nagyobb projekt
sorozatok, pályázatok és kiállítások formájában 
szinte magától értetődően térjen vissza, majd 
váljon univerzálisan felhasználható címkévé.
A kilencvenes évek óta a public art fogalma a 
nemzetközi képzőművészetben számos elméleti 
vitán átszűrve folyamatosan változik, címkeként 
történő használata pedig a kortárs művészeti 
diskurzusban egyre óvatosabbá vált. Mára 
Magyarországon a fogalom -  a főként a szo
ciális kontextust és az építészekkel folytatott 
együttműködést tematizáló kortárs nemzetközi 
fenntartások és óvatosságok mellőzésével -  
általánosan elterjedt kifejezésként a társadalmi 
kontextusra reflektáló köztéri művészetet jelöli, 
amely elsősorban a városi, épített környezet 
viszonyrendszerében jön létre.

Amikor Pécsnek ítélték az Európa Kulturális 
Fővárosa címet, sokan a városi terek 
megújításának egyik eszközét, az építészet, a 
képzőművészet és a design találkozási pontját 
látták meg a köztéri művészetben, így a tervek 
szövegébe több helyen is bekerült a public art 
kifejezés, az EKF pályázat Közterek és parkok 
újjáélesztése című fejezetéhez pedig külön a 
városi tereket és a köztéri művészet fogalmát 
középpontba állító háttértanulmány készült. 
Végül a közismerten hányatott sorsú programba 
nagyobb szabású kortárs köztéri művészeti 
projekt nem került, a közterek és parkok reha
bilitációját célzó pályázatokban viszont rendre 
hívószóként bukkant fel a public art. A meg
valósult köztér-átalakításokban a public art 
általában meg is ragadt a hívószó szintjén; 
a képzőművészek maradandó köztéri beavat
kozása nem terjedt túl néhány design-elem 
megvalósításán vagy egy-egy köztéri szobron, 
emlékművön.

Talán ez a hiány vagy általában a befejezett 
köztéri felújítások csúszása, s így a látványos 
közterek ritkasága eredményezhette, hogy a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara az 
EKF program keretében útnak indíthatta a 
21 párbeszéd című projektjét. Az országos fel
hívás Pécs közterületén, a kiíró által kiválasz
tott helyszíneken ideiglenesen felállítandó pub
lic art művek létrehozására irányult, amelyek 
lehetővé teszik a párbeszédet „a mű és az azt

körülvevő tér, műemlék, épület, vagy akár a mű 
és az utca embere közt.” Az alkotásoknak a 
kiíró szándékai szerint hangsúlyozniuk kell az 
EKF egyik üzenetét, mely szerint „két évtizeddel 
a rendszerváltás után Pécs élhető város, amely 
folyamatosan értelmezi és újraértelmezi tereit, 
az emberek közti párbeszéd támogatásával 
pedig közösséget teremt.” A szellemiségében 
a kortárs művészet irányában nyitott kiírás 
tulajdonképpen olyan, ma már klasszikusnak 
tekinthető public art projektfüzért célzott meg, 
amelynek formája a kilencvenes-kétezres évek 
folyamán a világ különböző pontjain megren
dezett köztéri művészeti rendezvényekhez 
hasonlít. Ezek iránymutató mintapéldája az 
1977 óta tízévente megtartott, nagyszabású 
münsteri Szobor.projektek, ahol a program 
kezdeteitől fogva a világ neves képzőművészei 
értelmezik újra a város tereit, és kezdeményez
nek párbeszédet Münster lakóival és az odalá
togatókkal. Az elmúlt évtized legjobb magyar 
példája a budapesti Őszi Fesztivál keretében 
két alkalommal megrendezett Pont: itt: most 
köztéri szoborpályázat volt, amely a pécsihez 
nagyjából hasonló anyagi keretek között egy
szerre hét alkotás megvalósítására vállalkozott.

A felhívást olvasva a huszonegy párbeszéd, 
a nemzetközi és hazai tapasztalatok, illetve 
a hasonló léptékű projektekre vonatkozó pécsi 
tapasztalathiány fényében, mennyiségét tekint
ve soknak tűnt, ugyanakkor valóban olyan 
tömegnek, amely akár a városlakók 
ingerküszöbét is átlépheti. A megvalósult 
alkotások sorát végigjárva tulajdonképpen 
mindkét prekoncepció igazolható: a huszonegy 
alkotás túlságosan szétszórtan, a népszerűsí
tésre szánható energia és eszközök korlátossá
ga miatt gyakran súlytalanul, kedvezőtlen 
helyen vagy rossz időben jelenik meg a 
köztéren. A szervezők által bevállalt mennyiség 
azonban azt is eredményezi, hogy Pécs lakói 
közül sokan találkoznak legalább egy 
meghökkentő, vagy a megszokott környezetre 
különös szemszögből rámutató, reflektáló

Gyenis Tibor: Pécs dicsérete

alkotással. A művek mennyiségére vonatkozó 
kérdés azonban nemcsak a prekoncepciók 
szempontjából releváns, hanem az egész ren
dezvény műfajára vonatkoztatva is: a beérkezett 
pályaművek egy része ugyanis a pályázat mint 
látványos fesztivál, a másik része viszont 
inkább a pályázat mint a köztéri műalkotások 
kiállítása koncepciójához idomult.

A huszonegy mű -  amely valójában csak 
húsz, sőt egy meghatározott időpontban még 
kevesebb -  műfaját tekintve is több csoportra 
osztható, a performansztól kezdve a falfest
ményen át a hagyományosabb emlékműig, 
illetve ugyanígy sokféle módon viszonyul 
közvetlen környezetéhez, a városi térhez.
A megnyitó utáni napokban volt olyan alkotás, 
ami még csak elméletben viszonyulhatott 
Pécs városához, hiszen Sugár Jánosnak az 
éppen a Pont: itt: most projekt keretében 
keletkezett -  a mostani helyszínen magyar 
és cigány nyelvű -  Elnézést tábláját, a mű 
története során nem szokatlan adminisztratív 
nehézségek miatt még nem lehetett kihelyezni. 
Gyenis Tibor pedig, aki Pécs dicséretét tema
tizáló, egyszerre ironikus és közösségteremtő 
szónokversenyre hívta fel a város lakóit, ekkor 
még csak a projekt szerves részét, tulajdonkép
pen lényegét adó szervezés és előkészítés 
fázisában tartott. A többi mű azonban állt, 
illetve zajlott, hol láthatóan, hol láthatatlanul.
Az adott napi időpontban történő megjelenés
hez kötött alkotások közül a láthatóságot 
Horváth Csaba Árpád Fényosztás projektje, az 
esti órákban nagyközönség előtt zajló tipikus 
fesztiváli beavatkozás képviselte, míg a 
láthatatlan pólust Szabó Péter Jó reggelt című -  
leginkább konceptualista akciónak nevezhető - ,  
a belvárostól távol eső hajnali tűzijátéka jelen
tette. A public art és a városi szolgáltatás 
határán pozícionálta magát a Happyland cso
port Bicikli állomása, amely máskor és más 
helyszínen talán egy másik, épp a szolgáltatá-
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sokra épülő köztéri művészeti fesztivál kiin
dulópontját jelenthetné.

Általánosságban is elmondható, hogy az 
egyes projektek egy-egy tematikailag koncent
ráltabb rendezvény vagy projekt részeit illetve 
magját alkothatták volna -  esetleg alkothatnák 
a jövőben. Külön csoportot képezhetnének 
a Kultúrkertben elhelyezett művek, amelyek a 
helyszín adottságaiból fakadóan akár egy fesz
tivál, akár egy kiállítás részeiként működőképe
sek lennének, jelenlegi formájukban és elhe
lyezésükben azonban nagy általánosságban 
nem mutatnak túl néhány jól ismert vizuális 
gégén és évtizedekkel ezelőttről visszaköszönő 
installációs panelen. Ebből a szempontból ide 
sorolható még Laki Eszter Ágnes IDE című 
műve, az orvosegyetem parkjában található 
üres medencében, illetve Kocsis Zsuzsa Rés 
című alkotása, amely mindehhez még megfelelő 
építészeti környezetét sem találja, s így 
különösebb kötődés nélkül lebeg a semmiben.
A helyszínek egy részének következetlen, ad 
hoc jellegű kijelölése tükröződik Makra Zoltán 
Tízparancsolat című munkájának elhelyezésé
ben, ahol a parancsolatokat megjelenítő 
piktogramok oszlopa épp az EKF beruházását 
reklámozó tábla mögött helyezkedik el. Az elhe
lyezés egyben rávilágít arra a tényre is, hogy 
a piktogram-sorozat akár egyetlen újságoldalba 
sűrítve is ugyanezt a karikatúrahatást érhetné 
el. Megvalósult formájában hatásos és jól elhe
lyezett viszont Bérezi Zsófia és Tankó Barnabás 
Tisztelet az orgonaépítőknek című, a public art- 
tól távol álló, klasszikusabb, emlékmű-hang- 
installációja, amely szellemében sokkal jobb 
formát talál a város nagyjairól történő megem
lékezés számára, mint a jelenleg a belváros 
házfalain látható szöveges-képes -  kissé 
kötelezőnek tűnő, iskolás -  megoldás.

A Szent István téren elhelyezett Mobil-pad 
egy tréfás design-bútor-kiállítás eleme lehetne, 
a Barbakánban feltáruló, a „Pécs-szigeteket” 
megjelenítő festmény pedig egy Tegyük színe
sebbé a várost! akció részét alkothatná.
Szó szerint ugyanebbe a kategóriába férhetne 
be Szitás Bernadett és Besenyei Erzsébet 
Sokszínűség című projektje a Szondi-sétányon, 
abban az esetben, ha az általuk átfestett

építészeti elemek új színei valamilyen módon 
vagy az adott épületekhez vagy azok történe
téhez kötődnének. Ha a projektek átcsopor
tosítását tovább folytatjuk: az átfogó fesztivál
programhoz hiányoznak többek között a 
kertészeti-természeti beavatkozások, ebből 
a szempontból Csernák Janka Tabula rasa című, 
eredetileg talán meditatív térnek szánt, de 
gyengén kivitelezett installációja vagy Szigeti 
G. Csongor lapos Faemlékműve inkább csak 
tévedésnek nevezhető.

A megvalósult munkák közül -  Gyenis és 
Sugár koncepcióját nem számítva -  tulajdon
képpen csupán kettő akad, amely a public art 
legszorosabban értelmezett kritériumainak is 
megfelel, s ezek közül is a leginkább szem előtt 
lévő a leghatásosabb. Szalay Péter és Veres 
Balázs Hangszertok című munkája a Szent 
István tér egyik ismert szobrához, Kodály Zoltán 
teljes alakos portréjához szolgáltat hátteret: 
Varga Imre semmitmondó, búsongó Kodályához 
a mögötte elhelyezett rózsaszín bélésű, a bélés
ben mindkét kinyitott oldalán negatív Kodály- 
bronzszobor-formát mintázó méretes csellótok 
teremt kiváló kontrasztot. A kiegészítés egyrészt 
megmutatja, hogy a szobor mögül tényleg 
hiányzik valami. Másrészt akarva-akaratlanul 
kemény kritikát mond az 1976-ban, felállítása 
idején -  a mohácsi Lenin-szoborhoz hasonlóan 
-  formabontónak tűnő, piedesztáljáról lelépő, 
s így „emberközeli” Kodály-figuráról. Szintén 
talán akaratlanul a szoborkiegészítés egy pil
lanatra szembenézésre kényszerít Pécs hatva
nas-hetvenes évekbeli szoborállítási boomjával, 
a város akkori kultúrpolitikai helyzetével; 
ideiglenes public art műként a Hangszertok egy 
szemvillanásnyi időre ironikusan és szemtelenül 
felszakítja a belváros megszokott, és így 
magától értetődő szobor-rendjét. A jól működő 
public art mű az alkotói intenciótól talán elsza
kadva, sokféle -  vadabbnál vadabb -  
értelmezésnek nyit teret: Kodály védhető és 
bárhová szállítható, de ha képzeletben a tokot 
lefektetjük, akár pénzt is lehet beledobálni.

A másik -  az alkotói szándékoknak is 
bizonyosan megfelelően -  valódi public art 
munka Réthey-Prikkel Tamás és Schmidt András 
Magasház projektje. A mű a társadalmilag 
érzékeny, a szociológiai kutatást is magában 
foglaló, a kilencvenes évek nemzetközi projekt
jeit idéző köztéri művészeti alkotások sorába 
tartozik, feldolgozza a múltat, reflektál a 
jelenre. Az éppen lebontásra ítélt és elkerített 
magasház előtt, a kerítéstől biztos távolságra 
áll a nem túl feltűnő csengőszekrény, rajta 
nevek és a hozzájuk tartozó csengőgombok.
Ha a járókelő megnyomja az egyik gombot, egy 
rövid interjút hallhat -  ha a rossz beállítás 
miatt nem nyomja el a közlekedés zaja -  a ház 
egy volt lakójával. Egy rövid történetben a mai 
néző egy pillanatra beleláthat egy másik életbe 
és egy másik korba: a projekt melankolikus, 
interaktív építészeti emlékmű.

A 21 párbeszéd, nemcsak e két (négy-öt) 
munka, de a kezdeményezésben rejlő energiák 
miatt sem reménytelen vállalkozás. A hibák egy 
része -  a terek tetszőlegesnek és kevéssé 
indokoltnak tűnő kiválasztása és felosztása, 
a megvalósítás hiányosságai, néhány kilógó 
projekt -  elsősorban annak tudható be, hogy 
hasonló rendezvényre ritkán nyílik alkalom 
Magyarországon. A kissé talán túlságosan is szí
nesnek tervezett huszonegy párbeszédből több 
irányban lenne érdemes továbbindulni, akár 
a tematikus pályázatok, akár egy-egy pontosan

Szalay Péter és Veres Balázs: Hangszertok,
Szent István tér

Réthey-Prikkel Tamás-Schmidt András: Magasház 
projekt

kijelölt műfaj vagy egy-egy pontosabban körül
határolt építészeti környezet felé. A mostani 
rendezvényben ugyanúgy benne rejlik egy 
egyetemi fesztivál csírája, mint egy szolgáltatá
sokra, a város hétköznapi problémáira, 
szellemiségére, emlékezetére reflektáló köztéri 
művészeti projekt. A legkézenfekvőbb azonban 
az építészeti kontextus és a képzőművészet 
szorosabb és merészebb összetűzése lehetne, 
egy olyan irány, amely a példaként mindig fel
hozott Münsterben is meghozta az áttörést a 
köztéri művészetre korábban elutasítóan tekintő 
helybeliek befogadásában. A szervezők az 1977- 
es szoborprojektre meghívták Michael Asher 
amerikai képzőművészt, aki a rendezvény idő
tartama alatt, előre meghirdetett módon minden 
héten más helyre parkolt le egy átlagos 
lakókocsival. Az először értetlenkedő nézők egy 
idő után az Asher lakókocsija által módosított 
látvány révén fedezték fel saját városuk egyes 
építészeti értékeit, az elhanyagolt helyeket, a 
nem-helyeket, a foghíjakat. A projektre először 
gyanakvóan tekintő münsteriek azóta tízévente 
újra és újra meghívják Asher projektjét, amely 
ma is ugyanazzal a -  most már oldtimer -  
lakókocsival és ugyanazzal az egyszerű gesztus
sal mutat rá az épített környezet és az abban 
élő emberek viszonyára, annak változására.
A münsteri példa természetesen nagyvonalú 
kultúrpolitikai akaratot is feltételez, amelyre 
Pécsett az elmúlt évtizedben kevés példát 
láthattunk. Ha nincs ilyen akarat, akkor félő, 
hogy az Európa Kulturális Fővárosához kötődő 
anyagi eszközök híján az elkövetkező években 
a köztéri művészetben sem várható nagysza
bású folytatás. ■
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2010-ben az Echo hasábjain Somlyódy Nóra 
egy-egy írása mutatja be az EKF beruházá
sok előtörténetét A szerző öt részből álló 
cikksorozata az öt úgynevezett Kulcsprojekt 
megvalósításának várospolitikai összefüg
gésrendszeréhez szolgáltat értelmezési hát
teret Ebben a számban a Regionális Könyv
tár és Tudásközpont építéstörténete követ
kezik, mert megkezdődött az épület műsza
ki átadása.

A kulturális főváros kulcsberuházásai között 
talán az új könyvtárépület előtörténete a leg
kevésbé érdekfeszítő. Míg a másik négy -  a 
koncertközpont, a kulturális negyed, a közterek 
és a kiállítótér -  mozgalmas éveket élt át, addig 
ez a beruházás mellékvágányon haladt, és alig 
érte el a nyilvánosság ingerküszöbét. A meg
nyitás előtti pillanatok azonban már csak az 
elsőség okán is figyelmet érdemelnek, hiszen 
a kulcsprojektek közül a könyvtár készült el a 
legcsekélyebb késéssel. A belső terek első fotói 
igényes és elegáns épületet ígérnek, habár az 
első tervekhez képest az épület zártabb benyo
mást kelt. Maga a kész szerkezet fél éve sejteti, 
óriási változást okozhat egy nagyvonalú és 
korszerű középület feltűnése egy százhatvan- 
ezres városban, ahol húsz éve elmaradtak az 
intézményfejlesztések és a városképet jó 
értelemben formáló építkezések.

A 2005-ös kulturális főváros-pályázatban 
a könyvtár Regionális Könyvtár és Információ- 
központ néven szerepelt, amely a Pécsi Városi 
Könyvtár és a Csorba Győző Megyei Könyvtár 
integrációjával számolt. Ez volt a városfejlesz
tési fejezet legrugalmasabb eleme, amolyan 
„kiegészítő” vagy „töltelék”-beruházás, amely 
kilógott valamelyest a kulturális léptékváltást 
célzó tervek közül. (Többen ezért is emlegették 
némi iróniával úgy, mint ami „az ötös szám 
szimbolikája kedvéért” került be a pályázatba, 
az öt templomtoronyra utalva.) Nem mintha 
különösebben érvelni kellett volna mellette: 
a két intézmény bővíthetetlen épületekben, 
korszerűtlen szolgáltatásokkal működött, miköz
ben a helyi közönségen kívül az egyetemisták 
is használták őket. Az új épület mellett szóltak 
a pályázat városfejlesztési érvei is, hiszen 
a kulcsprojektek többsége a városközponttól 
keletre koncentrálódott, és fejlesztési lökést 
ígért ennek a külvárosias, elaprózott területnek. 
Habár a későbbiekben többször felmerült a 
beruházási tervek csökkentése, ilyenkor sosem 
a könyvtár került szóba, mert ez tűnt az 
egyetlen egyértelműen fenntartható fejlesztés
nek. Működtetése a kezdeti elképzelések szerint 
nem igényel többet a korábban önálló 
intézmények költségvetésénél.

A megvalósítás az első lépésnél, a helyszín
kijelölésnél elakadt. A könyvtárhoz jobb híján 
egy eleve alkalmatlan telek társult, mert az 
intézmény jövőbeni fenntartói (a város és 
a megye akkori vezetői: Toller László és Kékes 
Ferenc) a pályázatírás idején nem egyeztettek 
a közös beruházásokról, sőt, erre a cím elnye
rését követő háromnegyed évben sem került 
sor. Az ideiglenes jelleggel megnevezett telek 
nemcsak kicsi volt, de nem is volt a város tulaj 
donában.' 2006 nyarán a pályázatot összeállító 
független csoport térvesztése és Toller László

Álmoktól a megvalósulásig (2.)
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

autóbalesete szólt bele az eseményekbe. Ebben 
az átmeneti hatalmi vákuumban egy civil szak
értői testület, az Építészeti és Városarculati 
Tanács vette kézbe az egyeztetést a beruházás 
szereplői között. A könyvtárnak a szemközti 
Búza téri, ún. 10-es tömböt szemelték ki, ám 
az önkormányzat előnyös pozíciója ellenére sem 
sikerült megszerezni. A szintén a közelben 
fekvő egyetemi PEAC-pálya is ekkor került 
szóba a koncertközpont lehetséges helyeként.
A helyszínek véglegesítését 2006 őszén már az 
idő kényszerítette ki: míg a koncertközpont 
maradt a korábban kijelölt Balokányliget mellet
ti teniszpályán, a könyvtár került a sportpá
lyára. így sodródott a két épület egymás 
közelébe, egy hatvanas évekbeli kol
légiumépület két oldalára.

A 2007 elején kiírt tervpályázat emiatt mind 
a könyvtár, mind a koncertközpont tervezőit 
olyan kérdés elé állította, amelyre a tágabb 
környezet megbolygatása nélkül lehetetlen volt 
igazán jó választ adni. Hiszen ez a terület 
nélkülözte a közvetlen városszerkezeti kapcsola
tokat: a belvárostól benzinkút, McDonalds, 
Penny Markét és egy diszkó alkotta igénytelen 
épületsáv választja le őket, a háttérben a 
Pécsvárad és Eszék irányában vezető vasútvo
nal halad. A kollégium adottság volt, a 6-os út 
eltereléséhez pedig újabb milliárdok hiányoztak 
a költségvetésből. A könyvtár pályázatán 
nyertes építészek -  Balázs Mihály és társai -  
válasza erre a helyzetre egy befelé forduló 
épület volt, amely szerencsés módon mégis 
elkerülte a monoton térfalképzés veszélyét.
A tervet egy mázas burkolatú tojás („kaptár”)

A „Tudásközpont” madártávlatból

motívuma határozta meg, amely maga köré 
szervezte az épület funkcióit, elegánsan eljátsz
va a nyitott és zárt terek dinamikájával. A „kap
tár” voltaképpen az épület födémét átlyukasztó, 
a földszinttől a legfelső emeletig magasodó 
süveg volt, amelynek a csúcsa apró kupolaként 
áttörte az épület tetejét is.!

A pályázat lebonyolítása után a meg
valósíthatósági tanulmányok késése okozott 
hosszú kényszerszünetet. A 2007 végén leszállí
tott hatásvizsgálat ráadásul alaposan alábecsül
te a könyvtár költségvetését.3 Az eltérés egyik 
oka az intézmény fokozatosan átalakult prog
ramja volt, hiszen az új épületbe időközben 
betársult a Pécsi Tudományegyetem egyik kari 
könyvtára, majd a Központi Egyetemi Könyvtár 
is. (Furcsának tűnhet, hogy az egyetem a város 
életében betöltött meghatározó szerepe ellenére 
eredetileg nem szerepelt a kulturális főváros 
együttműködő partnerei között.4) A PTE-nek 
kapóra jött a lehetőség, hiszen korábban 
lemaradt azokról a fejlesztési forrásokról, ame
lyekből Szegeden és Debrecenben is építettek 
új egyetemi könyvtárat.

A könyvtár kivitelezési tenderét a beruházá
sokat bonyolító Pécs2oio Kft. és a megyei 
önkormányzat tartotta kézben. A meghirdetése 
2008 szeptemberétől három hónapon keresztül
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húzódott, és a késést részben a beadási 
határidőn próbálták behozni. A kiírás december 
24-én (!) jelent meg, az ajánlat kidolgozására 
kevesebb, mint három hetet hagytak. Az 
előkészítés körülményei és az időközben 
beütött gazdasági válság ismeretében nem 
csoda, hogy a két beérkezett ajánlat egyike 
sem volt komolyan vehető (az egyik 1,3, a 
másik 1,7 egymilliárd forinttal lépte túl a 4,09 
milliárdos kivitelezési költségvetést). A tendert 
2009 márciusában hirdették meg újra, közben 
nagyjából négyszázmillió forinttal tornázták le 
a költségeket. A második kiírás mégis fejetlen
ségre utalt: egy egyszerű példa, hogy a költ
ségvetés egyik táblázatát a kiíró árkalkulációival

Az emeleti szinteket áttörő „kaptár" burkolat nélkül

együtt bocsátották az ajánlattevők ren
delkezésére, amit ők két kattintással elővará
zsolhattak. Ez a táblázat azt is sejttette, hogy 
vélhetőleg maga a beruházó sem tudta, hogyan 
férnek be a költségvetésbe azok az elemek, 
amelyektől az új könyvtár korszerű lesz, hiszen 
nem árazta be az „intelligens ház” és a 
könyvtári nyilvántartó rendszer költségeit.

A második körben már csábította a 
kivitelezőket a válság miatt megemelt előleg 
összege, amit félmilliárd forintban határoztak 
meg. Habár ebből a mezőnyből arra lehetett 
következtetni, hogy három cég, a Közgép- 
Swietelsky-Sedesa alkotta konzorcium indul 
a legnagyobb eséllyel,5 a zsűri végül másképp 
döntött. A' Gropius Zrt. közel háromszázmillió 
forinttal alacsonyabb ajánlatot tett a felső 
árhatárnál, és rövidebb határidővel vállalta az 
átadást, míg a konzorcium mindkét szempont
ból jócskán fölé ígért. A Gropius részéről a 
túlélés múlt ennek a munkának az elnyerésén, 
az épület iránt aggódókat viszont az foglalkoz
tathatta: vajon ilyen feltételek mellett maradék
talanul megvalósul-e a programja?

2009 végére a könyvtár szerkezetkész volt, 
és jócskán lekörözte a koncertközpont koráb

ban indult építkezését. A 2010 június végére 
tervezett átadás határideje tarthatónak tűnt, 
de mint később kiderült, csak szabálytalanság 
árán. A könyvtárnál annyira felpörögtek az 
események, hogy az épület hónapokon 
keresztül hivatalosan jóváhagyott tervek nélkül 
épült. Merza Péter, a Pécs2oio Kft. fejlesztési 
igazgatója és a beruházásokat felügyelő 
főmérnök úgy vélték, kellő mértékű volt a kont
roll, és a kivitelező jól dolgozott.6 2010 elején 
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök
ség mégis szabálytalansági eljárást indított, 
elmarasztalva a könyvtár beruházás-vezetőjét 
a jogszabályellenes építkezés engedélyezése 
miatt. A könyvtárat felügyelő mérnök díjazását 
közel tízmillió forinttal csökkentették.7

Miközben épült a ház, zajlott a könyvtárak 
szervezetének és állományának integrálása. 
Mivel a hatályos jogszabályok nem tették 
lehetővé az egyetemi könyvtár szervezeti 
beolvadását, ezért az új intézmény csak a 
városi és a megyei könyvtár szervezeti integrá
ciójával, viszont mindhárom állomány 
egyesítésével számolt. Amikor a konkrétumokra 
került sor, akkor derült ki igazán, micsoda 
problémát jelent az eltérő szemléletű és 
szervezeti kultúrájú intézmények összevonása.8

A könyvtár az elképzelések szerint többet 
kínál majd hagyományos szolgáltatásoknál. 
2006-ban azért nevezték át Dél-Dunántúli 
Regionális Könyvtár és Tudásközpontra, mert 
kiderült, hogy klasszikus könyvtári funkciójú 
intézmény megvalósítására nem igényelhető 
uniós támogatás. Az uniós nyelven „tudás- 
központnak” nevezett intézmények a régióban 
felhalmozódott tudást rendszerező és szolgál
tató központok. A tudásintegráció és az infor
mációs technológiák előnyeiből fakadóan 
szerepet vállalnak a régióban zajló oktatási
kutatási programokban is, és emellett persze 
fontos találkozóhelyek is a városok életében. 
Technológiai oldalról a tervek szerint a legkor
szerűbb informatikai rendszerek szolgálják ki 
a pécsi intézményt. Ilyen például az RFID9 nevű 
komplex nyilvántartó és beléptető rendszer, 
amely a könyvbe ragasztott vonalkód helyett 
csipekkel működik, és rádiófrekvenciás adat- 
továbbítással egyszerre képes a könyveket és 
a beiratkozott olvasókat nyilvántartani, a köl
csönzést automatikusan kezelni, és egyben az 
állomány biztonságát garantálni. 
(Magyarországon korábban csak a Richter 
Gyógyszergyár könyvtárában alkalmazták.)
Ám a technológiai innováció nem old meg min
dent: maga a tudásközponti gondolat még az 
átadás idején is kényszerpályán mozgott. Ezzel 
kapcsolatban emlegették az előadótermeket, 
a hallgatói központot és a bölcsészkaron 
időszakosan működő programokat. Az új tudás
koncentráció abból születne, hogy egy sor kis 
egyetemi intézet átköltözik a könyvtárba, és 
kettesével osztoznak egy-egy kutatószobán.'0

Jelenleg azonban a közvetlenül égető 
kérdések a könyvtár üzemeltetési rendszere és 
fenntartása körül forognak. Becslések szerint 
évi kétszázmillió forint hiányzik a 
működtetéshez." A könyvtár ügyvezető igaz
gatói tisztségére kiírták, majd pénzhiányra 
hivatkozva eredménytelennek nyilvánították 
a pályázatot: a megyei közgyűlés elnöke, 
Hargitai János úgy vélte, ez a feladat a fennálló

Nagyvonalú és korszerű épület

megyei intézményrendszeren belül is ellátható." 
2010 májusára a PTE készített egy tervet, amely 
az üzemeltetési feladatokat egy a megye és 
az egyetem által újonnan alapított cégre bízta 
volna. Ezt a költséges javaslatot leszavazta az 
egyetem gazdasági tanácsa. Röviddel később 
pedig letartóztatták az egyetem gazdasági 
vezetőit, különféle -  elsősorban informatikai 
beszerzéseknél tapasztalt -  visszaélések miatt.
A helyzet tehát kétségkívül tartogathat még 
meglepetéseket. Azt azonban bárki 
leszögezheti: nehéz egy elkészült épület fenn
tartási feltételeihez utólag alkalmazkodni. ■  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ez volt egykor a Juno-tanszéknek hívott kocsma telke, 
amit a városi vagyonkezelő közvetlenül a kulturális 
főváros pályázat készítése előtt adott el. Pikáns adalék, 
hogy a vevő a Fidesz regionális pártigazgatója, Bánki 
Erik fivérének cége volt.

2 A tervpályázatokhoz lásd még Somlyódy Nóra, Szemerey 
Samu: Nyitány: az első EKE építészeti tervpályázatokról. 
Echo, 2007. május. 2-5. p.

3 A 2005-ös pályázatban 4,9 milliárd, 2007 végén 5,6 mil
liárd, majd a 2008. decemberben kalkulált végleges költ
ségvetésben már 6,1 milliárd forintos projektről volt szó. 
Az épület alapterülete a kezdeti tízezer négyzetméterről 
tizenháromezer négyzetméterre nőtt.

4 Ez politikai okokra is visszavezethető: a szocialista pol
gármesternek és a jobboldali érzelmű rektornak kellett 
volna tárgyalóasztalhoz ülnie. Az együttműködést 
érdekes módon ekkor sem az érintettek, hanem Magyar 
Bálint fejlesztéspolitikai államtitkár kezdeményezte.

5 A Közgép a Fidesz legbefolyásosabb gazdasági köreihez 
kötődő vállalkozás, a Swietelsky jobboldali orientációjú 
cég -  így elvileg befutók lehettek volna a keresztény- 
demokrata vezetésű megyében, ahol a Fidesz regionális 
vezetőjéé a meghatározó szó. A konzorcium harmadik 
tagja, a spanyol Sedesa Pécsett a stratégiai ingatlan- 
csomagot megvásárló Grupo Milton háttérbefektetőjeként 
ismert.

6 Interjú Merza Péterrel (2010. január 11.) és Bánki 
Attilával, a Metróber főmérnökével (2010. január 18.).

7 A dokumentum letölthető: http://www.nfu.hu//doc üveg
zseb menüpont, szabálytalanságok alpont alatt (2010. 
március 18.). A Regionális Operatív Programon belül más 
szankcionált esetek büntetése négy és harminckétmillió 
forint között mozgott.

8 Egy abszurd közjáték világít rá ennek a mélységeire: 
a megyei könyvtár vezetője aláírásgyűjtést kezdett az 
olvasók körében, akarják-e, hogy az Egyetemi Könyvtár 
dolgozói szolgálják ki őket a jövőben? A helyzet 
megoldásához jelentősen hozzájárult, hogy Páva Zsolt 
2009 tavaszi polgármesterré választása után már azonos 
politikai érzelmű vezetők tárgyaltak egymással a város, 
a megye és az egyetem részéről.

9 A Rádió Frequency IDentification (rádiófrekvenciás 
azonosítás) rövidítése

10 Az intézetek: Ázsia Központ, Kisebbségkutatási és 
Tolerancia Központ, Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi 
Központ, Euro-Mediterrán Központ, Ibero-Amerikai 
Központ, Európai Tanulmányok Központja

11 Révész Mária kulturális bizottsági elnök nyilatkozta a 
pecsiujsag.hu-nak. B.M.: Opus20io: hiányzik még 200 
millió. 2009. december 26.
http://www.pecsiujsag.hu/index.php?p=artide&aid=222io

12 Horváth L. Balázs: 3 milliárdos hiány a megyénél. 
Pecsiujsag.hu, 2010. január 28.
http://www.pecsiujsag.hu/index.php?p=artide&aid=25874
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Stein Anna (Párizs) festőművész 
kiállítása
Pécs, Civil Közösségek Háza
Gebauer Galéria
2010. április 23 -  május 19.

Az álmok árnyéka
„Stein Anna festészete, mint minden életmű, 

a múlt gyökereit, távoli tájak és idők 
újrafelfedezését hordozza magában. A tudat alat

ti emlékek harcban állnak 
az éppen tudatosodóval. (...) 

Minden képe egy-egy önmagába tekintés. 
Minden képe harc és ugrás az ismeretlenbe. 

Minden képe ablak a soha nem látottra, 
a soha előre nem érzettre, 

a soha nem érzettre. ” 
(Lucien Hervé: Stein Anna festészetéről

1978)

Stein Anna 1936-ban született Budapesten, 
mindkét ágát tekintve zsidó családban. Egészen 
nyolcéves koráig semmit sem tudott származá
sáról, amelynek felismerése gyerekként is, 
de a háború borzalmaitól megmenekülve 
felnőttként még inkább meghatározó tapaszta
lat volt számára. Ezzel az identitásélménnyel 
való szembenézés és konfrontáció képeinek 
újra és újra témája.

„(...) Származásom festészetem alakulásában 
igen nagy szerepet játszott. Az embercsoport, 
mely a leszármazottak láncolatát alkotja, hihe
tetlenül erős mítoszképzéssel bír fantáziámra.

Festészetem e bezáró, fogva tartó mitológia 
elleni küzdelem. (...) Ezt tekintem művészetem 
humuszának.(...)’’ (Stein Anna)

Bár Budapesten született, Pécshez is erősen 
kötődik, hiszen anyai ágon ükapja, jánosi-Engel 
Adolf alapította a komlói bányákat. (Életéről és 
munkásságáról szól a Pro Pannónia 
Könyvkiadónál tavaly megjelent életrajzi 
munka.)' A családnak később fafeldolgozó és 
parkettakészítő üzeme is volt Pécsett. Jánosi- 
Engelék erőteljesen meghatározták Pécs 
iparosodását és polgárosodását a 19. század 
végén, és a 20. század első felében.

Anna 14 éves kora óta festett, művészi 
törekvéseit a család nem nézte feltétlenül jó 
szemmel, legalábbis attól kezdve, amikor nyil
vánvalóvá vált, erényes polgári foglalkozás 
helyett a festészetet hivatásként választja.

A II. világháborút követően újabb 
nehézségek vártak a család megmaradt tagjaira, 
de Anna szerencsére a Képzőművészeti 
Gimnáziumban folytathatta tanulmányait.
Viszont csak csekély reménye lehetett a tovább
tanulásra. Mindezek ellenére 1954-ben bekerült 
a Képzőművészeti Főiskolára, ahol többek 
között Kondor Bélával kötött barátságot.
1956. november végén a család elhagyta 
Magyarországot. Anna, elsősorban művészeti 
ambíciói miatt Párizsba távozott, ahol beiratko
zott a Beaux Art-ra. Ám a viszontagságos évek 
korántsem értek véget a számára. Az idegen 
országban egymaga volt, mint az ujja, segítség
re nem számíthatott, különféle munkákból 
tartotta fenn magát. Szerencsére talált olyan 
munkát, ami nem állt messze művészi 
hivatásától: Lola Prusac divatszalonja számára 
ékszereket tervezett. Úgynevezett ékszer-szob
rokat, megőrizve és átültetve képei motívum
rendszerét a plasztika nyelvére, ma is készít.

1966-ban vett részt az első csoportos kiál
lításon Le Havre-ban, majd két év múlva

megrendezte első önálló kiállítását Orléans-ban. 
Magyarországon, nevezetesen Pécsett 1978-ban 
állította ki először absztrakt munkáit, melyek 
közül a Janus Pannonius Múzeum meg is 
vásárolt kettőt.

1986-ban már Budapesten, a Nemzeti 
Galériában mutatta be alkotásait, és azt 
követően gyakrabban tért haza kiállítani.

Pécsett 1978 óta nem voltak láthatók 
a művei. így magától értetődően maga is úgy 
érezte, megérett az idő, hogy az elmúlt harminc 
év alkotásait a pécsi közönségnek is bemutas
sa. Erre jó alkalomként kínálkozott az Európai 
Kulturális Főváros éve. Ám ez a kiállítás (is) az 
EKF menedzsment központ támogatása nélkül 
jött létre. Pedig egy komolyan szerkesztett és 
válogatott életműkiállítás Franciaország, 
Olaszország, Svájc, Németország, Ausztria, New 
York, Washington, Toronto, Hongkong és 
Bombay után talán Pécs városában is érdekes 
lehetett volna...

így maradt egy kisebb, mondjuk úgy „kama
rakiállítás” a Civil Közösségek Háza két nagy 
termében és előcsarnokában, ami megvalósulva 
elsősorban a pénztelenségről, a támogatás 
hiányáról, másodsorban, de nyilván az első 
okból eredően, bizony némi esetlegességről 
árulkodott.

A kiállításon ugyanis kettőt kivéve, 1992-től 
készült képeket állítottak ki, bár a képek javát 
inkább az elmúlt tíz év alkotásai (festmények, 
szobrok és ékszerek vegyesen) tették ki, amint 
azt némi utánajárással megtudtam. A dátumról 
ugyanis hol tájékoztatott, hol pedig nem 
a képfelirat és ez volt a gyakoribb.

A kiállítás egészén nem sikerült felfedeznem 
azt a koncepciót, amely a műveket különféle 
korszakok szerint rendezte volna, bár való igaz, 
a kiállítási anyag ismeretében meglehetősen 
nehéz lett volna elhatárolni, amikor jobbára 
egy, az alkotói folyamatra ma leginkább 
jellemző stílusban készült képeket mutattak be. 
Sajnálom, hogy Pécsről egyetlen, a kortárs 
művészettel behatóan foglalkozó művészet

történész sem tudott Stein Anna műterméből 
egy olyan kiállítási anyagot összeválogatni, 
amely műveit kvalitásaikhoz méltó módon 
mutatja be. Lehet, hogy szám szerint kevesebb, 
de gondos válogatást és koncepcióalkotást 
követően bemutatott kép és szobor több lett 
volna, és markánsabban húzta volna alá a 
művész jelenkori képzőművészetben elfoglalt 
helyét és értékét. (Az ékszerek bemutatását 
pedig ekkora helyen és ez alkalomból min
denképpen érdektelennek találtam.).

Stein Anna korábbi absztraktjaiból, amelyek
ből briliáns darabok találhatók műtermében, 
csak kettő, a Janus Pannonius Múzeum 
anyagából kölcsönzött mű került be a kiállítás
ra. Amit azért sajnálok, mert így nemcsak annak 
a lehetősége veszett el, hogy az életmű 
legkiemelkedőbb munkáit, együtt, egy helyen 
ismerje meg a pécsi közönség, hanem azért is, 
mert a kiállítás harminc év alkotásainak átfogó 
válogatásával az alkotói munkásság ívét tárja 
elénk. Azt a folyamatot, amely Stein Anna 
munkásságában az absztrakttal kezdődik, majd 
egyfajta sajátos gesztusfestészetben/absztrakt 
expresszionizmusban/drip paintingben, vagy 
ahogy nevezi „kortárs barokkban” folytatódik, 
hogy végül elérkezzen a figuratív-absztrakthoz, 
amely stílus leginkább jellemzi jelenlegi műveit.

Öntött, sokszor aranyozott bronzszobraiban 
is a mozdulatot magát, a rebbenő drapériákat 
próbálja egyfajta időtlenségben megörökíteni. 
Folyamatosan kísérletezik. Szívesen használja 
a gipszet, és a rétegelt-lemezt is. Változatos 
méretekben dolgozik, bár a megismert művek 
alapján mondhatjuk, a kisplasztika tűnik 
leginkább sajátjának. A fémet gyakran fehér 
vagy színes kővel ötvözi, amelynek ered
ményeképpen a fémbe öntött mozdulatot sok
szor lefékezi és a szobrot erőteljesen statikussá 
teszi, s ez nem mindig találkozik a szobor ere
deti intenciójával, erőteljes lendületével, sőt 
inkább ellene hat. Azok a szobrai illetve 
kisplasztikái hatásosak igazán, ahol „0 részletek 
aprólékos kidolgozásának hiányával teremt 
e g é s z e t és nem akarja konkretizálni, határo
zott kontúrokként használni őket azzal, hogy 
követ zár ez üres térbe. A homogén anyag 
lendületes kontúrjai, amelyek az üres teret 
határolják, vagy a tömör kisplasztikáiba sűrített 
mozdulatok mind, szinte a bergsoni tartam 
(durée) intuitív leképezésére, a kimerevített 
képben való megragadására törekszenek 
a térben. Festményeivel is, de szobraival még 
inkább kísérletet tesz arra, hogy túllépjen 
a mozgás és a kép, (a tudat és a dolog) 
kettősségén. A szobraiba zárt mozdulat maga 
a mozgás-kép.3

Az anyagok széles skáláját használja 
képeinek minél adekvátabb megjelenítésére is: 
a klasszikus olaj/vászon mellett, műveinek 
alapanyagai a viaszosvászon, pausz, alufólia, 
beton, orvosi gipszpólya, gipsz, nejlonharisnya, 
kerámia. így néha a kép síkjából plasztikus 
felületek emelkednek ki. Sokszor az alakok

Stein Anna: Családtörténet
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átlépik a kép határát, dekonstruálva a keret 
eredetileg kijelölt négyzetes vonalát. A figurák 
gyakran meghasadnak, két, a térben sokszor 
elcsúsztatott részből állnak össze eggyé.

Stein Anna munkái különös álmok árnyékai. 
Álmoké, amelyek a tudattalanból fel-feltörve a 
megélt vagy meg nem élt archetipikus múlttal, 
a családi gyökerekkel, beteljesületlen 
vágyakkal, felkavaró emlékekkel szembesítenek. 
Afféle pszichoanalitikus utazások.

Kiállított képeinek két fő motívumrendszere 
van. Az egyik, az úgynevezett figuratív-absztrakt 
képeken megjelenő, a kép szemlélőjével szem
benéző alak, amely mögött mindig minimum 
egy vagy akár számos figura jelenik meg. 
(Leszármazás) A háttérben megjelenő alakok 
határai elnagyoltak, nemegyszer összemosó
dók, konkrét arcvonásaik alig vannak vagy 
egyáltalán nincsenek. Identitásukat az álomban 
megjelenő, az álommunka által elvégzett 
azonosításuk adja. A képeken megjelenő 
alakok sokszor annyira sötétek vagy annyira 
világosak, hogy alig láthatók. A figuratív képek 
jelentős részének alaptónusa a szürke, fekete, 
fehér, pasztell, lila, sötétkék. Nyomasztó álmok 
vetületei. De Stein Anna ezeket is uralja, mint
egy felülírva, kifordítva, megmásítva őket egy- 
egy határozott vonalvezetéssel megjelenő élénk 
citromsárga, kék vagy akár rózsaszín kontúrral 
hangsúlyozza a „NEM AZ VAGY, AKI VAGY” 
élményét. A Gebauer Galériában kiállított 
művekre jobbára ez az alkotói törekvés 
jellemző, de hogy tisztán felismerhető legyen, 
jobban kellett volna hangsúlyozni az életmű 
szempontjából valóban kiemelkedő műveket: 
Superchild, Leszármazás, Családtörténet, 
Emberpár, Három fiú, Emlékezet, Család.

A másik az absztrakt színek, foltok, 
lendületes, ritmikus, erőteljes kavalkádja által 
leképzett hangulatok, érzelmek vetülete, ame
lyeken barokkos színekben (vörös, királykék, 
olivazöld, aranysárga) nyugtalan drapériák 
repdesnek. Stein Annára saját bevallása szerint 
is erőteljesen hatott a velencei barokk.
A barokk, amely önmagában is nyugtalanságot 
jelent, s amelynek újrafelfedezésével és szinte
tizálásával saját belső energiája és nyugtalansá
ga kifejezési formára talált. Ezek a képek épp 
ellenkezői a figuratív vonulatnak: nyoma sincs 
rajtuk az elmerengő, magába néző spleennek.
A színek bámulatos dinamikája és az 
ecsetvonások nagyívű lendülete egy belső 
erőből eredő nyugtalanságról árulkodik. Kár, 
hogy ezek közül csupán kettőt láthattunk 
a múzeum gyűjteményéből, valamint talán még 
ide sorolható már a figuratív felé hajló két 
régebbi mű: Ana és az Életút.

Gyakran a két kifejezési mód találkozik (pl. 
Superchild, Sportolók c. sorozat), s az így meg
jelenő alakok az erő, a harc, önmagunk megha
ladására tett kétségbeesett kísérletek 
megtestesítői. A kiállítás létrehozói kevésbé 
törekedtek saját korlátáik átlépésére. így a 
közszemlére tett képek együttese csak árnyéka 
maradt a művész vászonra vetett, színekben 
élő álmainak, Stein Anna munkásságának. ■

1 Jánosi Engel Adof: Életemből (Szerk.: Szirtes Gábor 
Pro Pannónia, Pécs. 2009)

2 Idézet Bizzer István művészettörténész tanulmányából 
(In: Abigél Galéria katalógusa Stein Anna 2010. március 
29. április 14. között megrendezett kiállításához)

3 Gilles Deleuze: A mozgás-kép (Szerk.: Kovács András 
Bálint -  Új Palatínus Könyvesház, 2008. Budapest)
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Jutalomjáték...
ef Zámbó István Anyag az anyagban 
című kiállítása a NemArt Galériában 
(Irgalm asok útja 16.)
2010. jún ius 5—június 25.

A művészet lehető teljessége felé töretlen 
odaadással igyekvő csoport vezetője csaknem 
négy évtizede, zenekara a Happy Dead Bánd 
ugyancsak tartósan követelnek figyelmet tetsző
leges időpontokban és helyzetekben önmaguk 
iránt. Egy új pécsi művészeti találkozóhely, a 
NemArt Galéria dicséretére legyen mondva, 
hogy az Uránia moziban rendezett koncert után 
még három hétig volt látható Pécsett ef Zámbó 
páratlanul jellemző, stílusteremtő jelentőségű 
képeinek kiállítása. A jéghideg pincében ott
létünkkor éppen egy székesfehérvári beavató
színház diák tagjai a Rómeó és Júlia előadását 
próbálták, amire aztán este került sor. Különös 
hangsúlyt, majdhogynem rendkívüli értelmet 
kaptak így a falakon kiállított munkák, a rava
szul cselekményes társasági esemény (színház) 
mintegy fogalmi természetű ösztönzéseket biz
tosított a képek külön-külön értelmezéséhez, 
ef Zámbó István munkásságának kevés 
ismeretlen szakasza van, az egykori Vajda Lajos 
Stúdióval már két évtizede elvitathatatlanul a 
magyar művészet egyik meghatározó áramlatá
nak főalakja. Ragaszkodása szinte meghökken
tő a képi kifejezés hagyományos médiumához 
és anyagaihoz, a szolid, már-már intim lép
tékekhez. Teljes ízléssel, a tér méretének, 
hangulatának átérzésével jött létre a kiállítási 
telitalálat, amit oly régen meg kellett volna már 
rendezni Pécsett. Nem szerencsés azonban az 
a körülmény, hogy a galéria maga még 
felfedezetlen, hogy külleme nem a belvárosi 
mustrákhoz szokott közönség becsalogatását 
szolgálja. De ki törődik egy ilyen gazdag trakta 
esetén a hőfokokkal és a porral, ami cipőnket 
fertezi? ef Zámbó István a múlt század majd
hogynem minden izgalmas gondolati-optikai- 
technikai kísérletének eredményén áthaladva 
sokrétű, dekoratív értékekben, reális és szür

et Zámbó István: Szűrös Szentmaci tartós emlékkel, 
2008

reális vonatkozásokban gazdag, egyszerre 
játékos, és egyszerre filozofikusan komoly 
képszerkezetekre bízza magát. Színesek ezek, 
mívesek, rajzosak. Kihívóan indítanak a jelzések 
mögé rejtőzködő sors, véletlenek analízisére, a 
világ és a valóság apriori irracionálisnak tetsző, 
vagy legalábbis a saját érzéki és képzetvilág
ban testet öltő szubjektivitás értékének megfej
tésére. Majdnem minden bemutatott munkában 
ott rejtőzik, vagy éppen főhelyen mutatkozik a 
női és férfi érzékek jelképi és gyakorlati megje
lenítésének dekoratív rajzú ábrája (Két ikon 
száraz halpuszival, 2008., Szőrös Szentmaci 
tartós emlékkel, 2008.) A merített papírra 
készült, Paul Klee tökéletes művességét idéző 
és a gyermeki képalkotás bámulatos arányait- 
aránytalanságait vegyítik a rajzolt, festett 
munkák. Némelyek ezek közül aranyháttérrel 
adják elő az élet tartósításra ítélt/méltó aprósá
gait, a keresztény ikonográfia emlékeibe kevert 
profán észleléseket, szerelmi elbutulások és 
sérülések olykor még tetoválások formájában 
is megjelenő szignáljait. (Abszolút emlék, 2008., 
Befőtt mű -  apszolut emlék, 2009.) És hiába 
idézhető fel előképek sokasága ef Zámbó 
vizuális logikájának és kép-építésének okán, az 
összevetések eredménye mégiscsak az, hogy itt 
egy képzeletének szuverenitásában páratlan 
művészi alkat mutatkozik meg. Aki nagy beszél
getéseket folytat a művészettörténet tengernyi, 
néven nevezhető alkotójával, főként Szent
endre múltjának nagy alakjaival. És láthatóan 
értik is egymás nyelvét.

Gyors kamara
A tökéletes Páros portrék
Pécsi Kisgaléria
2010. m ájus 2 9 -jú n iu s  20.

Valamennyire éppúgy a barátság, a szakmai
emberi szimpátia hívta életre ezt a kiállítást is, 
mint a vele egy időben a nagygalériában 
látható Siklósi Szalont. Ez azonban Fejős 
Miklós sugallatára tematikai alapponttá emeli 
a feltételezést, hogy az egymásra irányuló kol
legiális figyelem, egymás vállalása, az egymás 
tükrében megmártózó önmeghatározások ere
deti esztétikai minőségeket eredményezhetnek. 
Itt minden négyzetcentiméter ennek a 
bizonyítéka. Stiláris igazodásokban, festő és 
szobrásztechnikai szemléletekben igen külön
böző művészek mutatják meg, hogy milyennek, 
hogyan és miért látják olyannak a „másikat”, 
mint amilyennek. Hogy lehetséges-e az egyéni 
készségek feladása nélkül érzékeltetni a 
„másik” lehetségesen jellemző vonásait, talán 
utalni előadásmódjára, és persze még annyi 
minden másra, ami függőségben ezernyi 
adottságtól és körülménytől befolyásolhat egy 
mozdulatot, egy formai döntést. Hogy az 
egzisztenciális értelemben felvethető „hiteles 
helyzetek és állapotok” is poézis forrásai lehet
nek, arra példa lehet a kiállítás egyik legrava
szabb, ugyanakkor legkedvesebb dokumentá
ciója, Fodor Pál és Egle Anita műve. A színes 
és végtelenül egyszerű fázisfelvételek az idő 
és tér, a különböző dolgok összenövésének és 
egymássá alakulásának képzeletbeli és költői 
esélyeit vizualizálják. Hihetővé teszik azt, ami 
így soha nem következhet be. A férj átalakul 
feleséggé, a férfi visszaalakul az egyik 
gyerekké, a nő a másikká, a gyerekek is 
egymásba formálódnak. Minden igaz az élet 
lényegét illetően. A gondolkodás vezérelte 
mediális megoldások hitelesítik is ezt, miköz-

2010/3 echo 23



S Z E M L E

ben mindennek képtelensége felől sincsenek 
kétségeink. Az „igaz és a valódi” egységes 
képbe tömörödött képlete jön létre. Gyönyörű 
munka a Fodor-Egle kettősé. Mint ahogy a 
Böszörményi István-Mátis Rita szerzőpár is 
egymás érzékeny-intim magavállalásának doku
mentációját hozta létre. Az indulatosan színes 
Mátis képben Böszörményi különös önmanipu
lációja látható, egyik korábbi, ismert munkájá
nak preparálása közben. De látható a szeretet 
és érdeklődés, a megbecsülés is. Böszörményi 
akkurátus, milliméterre pontos térszerkezetében 
pedig Mátis Rita énképeinek summája, a lehető 
legszárazabb ceruzarajz képében. A kölcsönös 
emberi-szakmai vonzalom megváltásában szép 
párdarabok a Nyári Zsolt-Kotormán László 
portrészobrok. A modern Dioszkurok. Ezekben 
a „külön-külön” és a „más-más” fogalmai 
tökéletesen megsemmisülnek. Olyan intenzitású 
formai azonosságot sikerült az emberi együvé 
tartozás reprezentálására találniuk, amiben 
mindketten eggyé is válnak. Ilyen Szentgróti 
Dávid és Völgyi Gábor két, egymást egyéni 
módon értelmező képe, és Ernszt András, 
Somody Péter munkája, GellérB. István és Valkó 
László dokumentációja Cseri László fotójával. Az 
EKF forgatagának csacsogó semmiségei között 
végre egy, a képzőművészet mai regiszterei 
szerint létrejött tárlat, ahol a minőség érzete 
meglegyinti az arra járót. Kár, hogy kevesen 
járnak arrafelé.

Az erdő, a fa
Miklya Gábor szobra a Tettyén
2010. május 16.

A magyar szobrászok derékhada Pécsett él. 
Pécsett azonban kevés a szobor, még kevesebb 
a maga történeti idejéhez tapadó jó szobor, az 
izgalmas, a bátor plasztikai mű. Pécsett kevés a 
fa is, a szép fa kiváltképp. Itt a mediterráneum 
képzetét olyan mértékben tölti ki a hiedelem, 
hogy a dél az kopár karsztvidéket és vakító 
árnyéktalanságot jelent, hogy csak a nagy

nemzetetetés nyári heteiben vagyunk hajlandók 
megállapítani, hogy a Sétatér nem a szakrális 
emlékek miatt alkalmas arra, hogy húgycsata- 
kos padlatát tapodjuk, hanem leginkább azért, 
mert itt fák vannak. A Kossuth téren is elférne 
mindez, csakhogy ott nincs fa. Itt a megújult 
főtér és más közterek, utcák közeléből is nagy 
hatékonysággal sikerült száműzni a szőlőt, a 
fügét, itt honos zöldneműeket. Nincs kétség, 
a mediterrán várost itt másképpen értik, mint 
Reggio Calabriában, vagy Zaragozában. 
Valószínűleg azért, mert ez egyelőre nem 
mediterrán város. Egy csekélyebb értelmű és 
egyelőre érzéketlen közeg, amelynek nincsenek 
közösségi értelmű megegyezései méltóságról, 
az igazi gazdagság alakzatairól, a köpködés 
egészségtelen voltáról, vagy a bűnszövetkezet
ben elkövetett cselekmények helyéről. Meg kelt 
alighanem becsülni minden pillanatot itt is, 
amelyben fát ültetnek vagy szobrot állítanak. 
Különösen azt, amelyben a fa és a kő, az 
élőlény és annak szobormása egybevágóan ad 
értelmet egymásnak. Most volt egy ilyen.
A Mecseki Erdészeti Zrt. az Országos Erdészeti 
Egyesület 141. Vándorgyűlése alkalmából állít
tatta fel a Tettyén 2010. május 16-án Miklya 
Gábor fehér kőszobrát. A szobor elülső oldalán 
áll a Scholtz Pétertől származó felirat: „Az erdő: 
életek közössége -  közös életünk.” A szobor 
hátsó oldalára meg azt írták fel, hogy az 
Országos Erdészeti Egyesület Vándorgyűlései a 
Mecsekben mikor voltak. Vagyis az 1884, 1907, 
*935. 1958, 1978, 1995, 2010-es években. A fel
irattal a szolgálatban lévő erdészek, hálával 
neves elődeiknek, kérik a szoborban utódaikat, 
hogy töretlenül folytassák a mecseki erdők 
kezelését, gondozását. Miklya Gábor utóbbi 
években született munkái erőteljes érdeklődést 
tanúsítanak a természetes létezés formái iránt, 
számos faszobrot is készített, amelyekben 
a biológiai növekedés erői, ritmusai, felületi 
minőségei kelnek életre. Az igazán lényeges 
dolgok köréből válogatva végezte a kőbe vésés 
műveletét Miklya Gábor itt. A fa a világ egyik 
legösszetettebb élőlénye, nem csoda hát, ha 
az emberi egzisztencia történetét a kezdetétől 
kíséri. Jelképi tömörségű értékei okán alkalmas

arra is, hogy igazsága romlatlan, örök 
minőségként maradhasson fenn. Ezt a gyöke
reivel a földbe, ágaival az égbe kapaszkodó 
lényt, jellegzetességeivel szinte változtatás 
nélkül, csupán a kőtömb korlátáit figyelembe 
véve bontotta ki a szobrász és állította ezáltal 
szembe az örök megújulás sérülékenyebb folya
mataival.

Aknay Jánostól 
Zvolszky Zitáig 
hetvenen
A 20. -  jubileumi -  Siklósi Szalon
Pécsi Galéria
2010. június 1 1 -  július 4.

A siklósi vár felújítása miatt ezúttal a Pécsi 
Galéria vendégszeretetét élvezve rendezték az 
1991 óta nagy rendszerességgel jelentkező kiál
lítást. A remekbe szabott katalógus, a benne 
szereplő hetven művész színes portréja, váloga
tott munkáik reprodukciói és a három nyelven 
írt szöveg jelzik, hogy a Szalon mögött 
a kivitelezés szándékát anyagi erőkkel is 
komolyan támogató intézmények állnak. 
Legfőképpen a Duna-Dráva Cement Kft. Díjat 
azonban adott Pécs Városa és Baranya Megye 
Önkormányzata is. Amíg a katalógus az abc 
rendjébe szedve könnyedén beazonosíthatóvá 
teszi az alkotókat, az éppen szemlélt képeket- 
szobrokat már kevésbé, mert a kiállításon rend
re más szerepel, mint a katalógusban. A kiál
lítás maga a látványösszefüggések, merőben 
vizuális értékű kapcsolatok nyomatéka szerint 
próbál rendszerezni. Ami lehetőség mindössze, 
és nem baj, de nem éppen kedvünkre való 
megállapításokra sarkall. A baj ott van, ahol 
a barátság kezdődik. A Siklósi Szalon a beha
rangozások és a katalógus bevezető tanul
mánya szerint is a művészbarátság reprezentá
ciója volna. A barátság -  köztudott -  mindenek- 
felett való. Ennek a merőben emocionális, 
önzetlenséget és előítélet-mentességet követelő 
princípiumnak rendezőelvvé emelkedése viszont 
a műtárgyak válogatása esetén értelemszerű 
ellentétben áll bizonyos szakmai megfontolá
sokkal. A barátság -  ha létezik -  mindig szép.
A szépség viszont -  ha létezik -  nem olyan 
egyszerű képlet, mint -  a Szalon létokaként 
megjelölt -  alkalmazott jellegű barátság 
képlete. Amit a művészet nem enged meg 
a szépelgés lapályai és a destrukció értelmet 
kioltó szélsőségei között, azt a barátság ren
dezői és válogatói szemlélete látható fenntartá
sok nélkül befogadja. Az ízlés, a szakértelem, a 
professzionális felelősségtudat talán nem tenné. 
Amivel nem állítanánk, hogy a Szalon összeál
lításának folyamatában nem élt volna ízlés és 
szakértelem. Csak azt, hogy az elnézést 
bizonyosan szándéktalanul nyitottságnak álcázó 
szelekció, az elutasítást kizáró rendezői gyakor
lat az úgynevezett műtárgyaknak csupán az „új 
művészet” eredményeit, technikáit szimuláló, 
jellegzetesen vidékies kombinációját hozta létre. 
Jó és kevésbé jó munkákat, egyéniségeket 
mutatott be együtt és képtelen volt elhitetni, 
hogy a Siklósi Szalon a képzőművészet szem
szögéből speciális irány, értelmes többlet. 
Magyar csalamádé -  mondhatnánk -  amiben a 
másodlagos frissességű alapanyagok, az édes
savanyú, a penész mellékízei még nem uralkod
tak egészen el.

A rovatot Aknai Tamás írta

24 echo 2010/3

Fodor Pál és 
Egle Anita műve
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