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Rendhagyó Echo bemutató 
a Somogyi Pincészetben!
2010. október 27-én, szerdán 17 órától a Somogyi Pincészet pécsi látványpincéjében 
(Pécs, Hunyadi út 12., az alagút mellett) látja vendégül az Echo folyóiratot, 
s a lap kérdésfelvetései iránt érdeklődő olvasókat.
A rendhagyó lapbemutatón a folyóirat szerkesztősége 
a készülő, az évet és a 2010-es kulturális évadot lezáró 
dupla számba is bepillantást enged majd.

www.somogyipince.hu

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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Közép-Európában Pécs viszonylagos nagyváros. 
Ha akarom nyüzsgés vesz körül, ha nem, el 
tudok bújni. Európai léptékben inkább csak 
kisvárosként említhetjük, vagy némi jó 
szándékkal kis-nagyvárosnak nevezhetjük 
Konrád György után szabadon. Isztambul is 
Európa Kulturális Fővárosa a maga 12 millió 
lakosával, Essen a Ruhr-vidékkel együtt majd 
a felét teszi ki ennek, Pécs más léptékben 
mozog a maga 160 ezer lakosával.

Szabad szemmel is érzékelhető volt idén 
nyáron, hogy megnövekedett a turisták száma.
A minap is szembe jött velem 30-35 görgős 
bőröndöt húzó német egyetemista a 
Dömörkapunál, lefelé egy kis erdei úton. De 
mindenfelé felbukkantak a városban németek, 
osztrákok, angolok, hollandok, svájciak... 
Botorság lenne nem kimondani, hogy nem csak 
a KSH szerint tett jót Pécsnek az EKF-program- 
sorozat. A 2010-ben január és július között az 
Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Pécsett 
mind a vendégek, mind a vendégéjszakák 
száma jelentősen emelkedett (12, illetve 13 % - 
kal). Bár csak minden negyedik vendég volt 
külföldi a pécsi szálláshelyeken, számuk a 
dinamikus emelkedést követően másfélszere
sére nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. 2010. 
augusztus 2-án adta hírül az MTI, hogy megfor
dult az elmúlt nyolc év romló tendenciája, s 
idén kétszer annyi külföldi érkezett Pécsre, mint 
tavaly. A külföldi vendégforgalom a tavalyi év 
hasonló időszakához képest 217 százalékkal 
nőtt az utolsó adatok szerint. Baranyában 145, 
a Dél-Dunántúl egészét tekintve 135 százalékos 
az emelkedés, különösen a német és az osztrák 
turisták száma nőtt a baranyai megyeszékhe
lyen, több mint két és félszer annyian látogat
tak Pécsre, mint korábban... Csak úgy sorjáznak 
a jó hírek, alig győzöm követni.

Most akkor sikeres az EKF vagy nem? Korai 
ezt még eldönteni, de itt motoszkál a kérdés. 
Esseni EKF-es vezetőkkel beszélgetve úgy tűnt, 
hogy szerintük az Európai Unióban semmivel 
sem sietnek. Főleg a megítélt támogatások át
utalásával. És hogy ők is késtek, mert a bürokrá
cia lassúdad tevékenység. Ők példának okáért 
egy pályaudvar átadásával csúsztak el. Na és!? 
Nevetve mondta nekem az esseni főember, 
hogy az új épületek helyben maradnak (Nekem

a kelet-európaiságom mián az jutott eszembe, 
hogy csak az marad ott, ami oda van betonoz
va). Tehát Pécsett megmarad nekünk a 
Tudásközpont, a Hangversenyterem, a Zsolnay 
Kulturális Negyed, meg a Nagy kiállítótér, ami 
EKF nélkül nem jött volna létre. — Miért nem 
örül?! -  kérdezte teljes komolyságával az idős 
esseni vezető, azt sugallva, hogy most örülnöm 
kellene, de tényleg. Az illendőség szintjéig 
eleget tettem a kérésének, mondtam neki, hogy 
örülök én, igyekszem, amennyire tőlem telik, 
de nem 2009-et írunk. Mert úgy elöl vigadnék 
a népünnepélyeken. A Sikorski villa megnyitó
ján is erre gondoltam. Gyönyörű a Gyugyi- 
gyűjtemény, az épület is az, odafigyeltek a 
részletekre, az emeletről rálátni a még épülő, 
alakuló Pécsi Galéria hosszú tömbjére. De most 
2010-et írunk, nem 2009-et.

Egy épületegyüttes évszázados 
történetében, illetve nagy átalakítások idején 
egy év ide vagy oda keveset számít. Az EKF 
projekt címén, ahogy elmúlt a nyár, átgyalogolt, 
elcsattogott felettünk, mellettünk, rajtunk egy 
seregnyi fesztivál. Néhány még maradt az év 
végére, kiállítások, koncertek, előadások, finom
ságok, bonbonok gyanánt. S maradt egy 
komoly kérdés: mi lesz eztán? (Jóslással még 
nem foglalkozunk.) Eddig úgy voltunk kényte
lenek Pécs történetének legjelentősebb kul
turális évadát letudni, hogy sem egy rendes 
hangversenyterem, sem korszerű, használható 
kiállítótér nem állt a rendelkezésre.

Ha elkészülnek, akkor sem oldottak volna 
meg minden problémát az épületek. Az emberi 
tényező éppolyan befejezetlen. Szerencsére 
a turisták sokszor olyanok, akár a gyerekközön
ség, amely szájtátva nézte a Paprika Jancsi 
történetét, visítottak, rötyögtek, amikor kellett, 
szóval a turistáknak elegendő lett volna a 
helyreállított történelmi belváros magával 
ragadó, ismerős, sűrű szépsége naplementés 
ragyogásba burkolva, ahogy az útikönyvek 
tálalják a várost. Ezt a kicsit barokkos, kicsit 
monarchiás, eklektikus, mediterrános hangulatú 
belvárost. Elég lett volna az ingyenes koncertek 
özöne, a teraszok, kiskocsmák, éttermek 
választéka, s a néhány új szálloda, ahol aludni 
tudnak. Nyalánkságnak egy kis Csontváry, 
Vasarely, s Bauhaus kiállítás. Konrád György

szerint sokkal olcsóbban is meg lehetett volna 
rendezni ezt az egész EKF-et, mindenféle nagy- 
beruházás nélkül. Persze ő nem ebben a város
ban él. Nem itt jár hangversenyre, kiállításra... 
Csak fellépni jár ide. Szóval a jó turista csak 
költ, kattintgat a szerelmesek lakatfalánál 
(a járda beszögelését kitakaró kis kerítést a 
közeli kocsma magukon rendszeresen könnyítő 
vendégei ellen emelték, a penetráns vizeletszag 
ellen), s nem fedezi fel a szégyenfoltokat, 
hanem boldogan elvész a részletekben. Ahogy 
nekem is kellene. De nem tudok átsiklani 
könnyedén minden apróságon, hogy volt olyan 
program -  mondjuk az Olvasóliget -  amelynek 
alig volt közönsége, vagy olyan fesztivál, ame
lyet egy dohos, penészes, belvárosi pincébe 
szerveztek, ahol a fellépő, a szervező, s a 
Szerkesztőségünk által delegált újságírónő 
jelent csak meg, szerencsére. Itt az Echóban 
nem szoktunk olyasmiről írni, hogy egy-egy 
galériában nem tartják be a nyitva tartást.
Hogy néha üvöltő zene fogadja a belépőt -  
kereskedelmi adó -  egy galériában, talán csak 
mert épp nincsen ott a vezetőség, s a 
teremőrök jól szeretnék érezni magukat. Vagy 
Városfoglalás címén folyik egy akció, amelyet 
kevéssé voltam képes értelmezni. Mi végre 
foglaljuk el a saját városunkat? Kitől, miért? Mi 
végre tesznek ki molinókat az utcára? Linzben 
márványtábla hirdette, mely iskolát látogatta 
Rainer Maria Rilke kiskorában, hol komponált 
Wolfgang Amadeus Mozart. S bár furcsálltám, 
sajnáltam, szerettem Kis Sanyát -  de hogy mi 
végre kell rá a Mária utcán sétálóknak 
emlékezniük? A jó szándékot értem, és azt is, 
hogy nem volt pénz több száz márványtáblára, 
ezért a molinó, meg hogy Rilke helyett nekünk 
Csorba Győzőnk, Szederkényi Ervinünk van és 
Kis Sanyánk. De ki érti, hogy szerepelhet élő és 
holt egy reklámhordozó eszközön? Hogy szere
pelhet valaki, akit az özvegye, vagy a fia jelölt? 
Jó szándékú civil kezdeményezésekkel amúgy is 
teli a város. Volt olyan, neve szerint Láthatatlan 
kiállítás, amelyet nem találtam meg. Egy EKF 
támogatású kirakati Buddha alatt figyelmeztet 
a felirat: „Ne szennyezd a folyókat!” Hol van itt 
folyó? Olyan Kultúrszendvics is akadt a város
ban, amibe nem sikerült beleharapnom. Vagy 
ott a Varázskert, ami évről évre máshol bukkan 
fel a város szövetén belül, mi végre létezik? 
Jópofa, laza, a laboros közösség, szimpatikusak 
is messziről, csak amikor egy tehetséges fiatal 
költőt mutattak be, akkor derült ki, hogy semmi 
sem készült el időre, és hogy közönségszer
vezése is csak a kocsmának volt, az előadásnak 
nem. Modellszerű ez a hely, kicsit olyan, mint 
egy befelé nyitott város. Mindenki elveszett 
a részletekben. Annyi aprócska, kis súlyú 
esemény között mindenki a maga örömére 
beszélgethetett az EKF ürügyén. Illetve hatan 
nagyjából követték a beszélgetést. Sőt, érdek
lődött még utána egy kutya is. Felvitte a lab
dáját a színpadra. Szerette volna, ha játszanak 
vele. Neki volt igaza! Minek komolykodni a 
színpadon, ahelyett hogy valami igazi dolgot 
csinálnánk?

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

Kisnagy kulturális fő
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„A modern művészet támogatása a
Beszélgetés Romváry Ferenc művészettörténésszel

„Pécs a szocializmus idején jelentős politikai, 
társadalmi és gazdasági szerepet töltött be; gaz
dag történeti öröksége, felsőoktatási intézmé
nyei, múzeumai és az itt élő művészek tevékeny
sége nyomán a Dél-Dunántúl kulturális központ
ja volt.” -  írja Mester Tibor a Pécsi városlakók 
mentális térképei című tanulmányában. Pécs te
hát, már az „átkosban” kulturális főváros volt, 
de legalábbis így az EKF története is minden bi
zonnyal a 70-es 80-as években kezdődik. Az 
Echo interjúsorozatában e korszak tanúival, az 
akkori kulturális élet meghatározó egyéniségei
vel ezt az utat szeretnénk bejárni.

— A hatvanas években meghatározó 
egyénisége volt a pécsi múzeumi és kulturális 
élet az országban egyedülállóan felívelő idősza
kának, melynek következtében egy évtized 
múltán kialakult a „bezzeg Pécs” fogalma. Mit 
jelentett ez és milyen tényezők járultak hozzá?

— Először is azt jelentette, hogy itt 
lehetett, amit Budapesten nem. Pécs messze 
volt a fővárostól, alkalmas volt arra, hogy kicsit 
engedjenek a szelepen. így itt együtt, egyszerre 
jelentek meg progresszív kulturális törekvések: 
az Eck Imre vezette Pécsi Balett, a Jelenkor 
Tüskés Tibor szerkesztésében, és Budapest 
után, az országban csak itt volt a modern 
magyar alkotások gyűjtésére szakosodott kép
tár. Nem beszélve az 1967-től megrendezett 
kisplasztikái, majd egy évre rá a kerámia bien- 
nátéról is, ami a kortárs képzőművészet rangos 
eseményeként az érdeklődés fókuszába állította 
a várost.
A megyei és a városi múzeum, amit a második 
világháború után összevontak, majd államosí
tottak, DombayJános régész vezetésével 
működött. Amikor a Zsolnay gyárban lévő több 
ezer darabos gyűjteményt fel akarták számolni, 
Dombay felismerte jelentőségét és a múzeum 
kezelésébe vette. Hars Éva ennek a gondozására 
került Pécsre 1955-ben.
Én pedig 1963-ban frissen végzett 
művészettörténészként vettem át Hárs Éva 
helyét, akinek munkája és jelenléte lehetővé 
tette, hogy 1957-ben létre jöjjön a Modern 
Magyar Képtár. Akkor, amikor pl. Veszprémben 
még az '56-os forradalom megtorlása folyt.

— Rendkívülinek mondható ez 
az akkori politikai-társadalmi kontextus 
ismeretében. Hogy lehetséges ez?

— A titok Palkó Sándor megyei tanács
elnök személyében és Dombay Jánossal való 
kapcsolatában rejlett. Patkó nyitott, a kultúra 
iránt fogékony ember volt. Személy szerint nem 
feltétlenül volt érzéke a valódi műalkotáshoz, 
de megbízott a hozzáértő szakmabeliek 
értékítéletében. Palkó és Dombay gyakran 
töltötték együtt az ebédidőt, azt hiszem ennek 
is köszönhető a nagy jelentőségű régészeti 
ásatások beindulása. És hogy Palkó és Rappai 
Gyula első titkár mennyire múzeumpártiak

voltak, az abban is megmutatkozott, hogy 
hetente akár háromszor is érkeztek hivatalos 
látogatáson Pécsett tartózkodó vendégek a 
Zsolnay Múzeumba.

— Mire épült az említett gyűjtemény- 
gyarapítás?

— Martyn Ferenc javaslatára Gegesi 
Kiss Pál akadémikus 1957-ben felajánlotta jelen
tős 20. századi gyűjteményét, melynek révén 
feleségének, az Európai Iskolához tartozó 
Forgács Hann Erzsébet művei, valamint a 
századelő és az Európai Iskola művészetét 
reprezentáló, közel másfélszáz alkotás került 
Pécsre. Erre épült a Modern Magyar Képtár. 
1963-ban öt művészetis diákkal, -  köztük volt 
Valkó László és Pinczehelyi Sándor - ,  kezdtem 
számba venni a néprajzi múzeum raktárában 
porosodó képeket, Gegesi Kis és Tamás Henrik 
gyűjteményének anyagát. Ősszel megnyílt a 
Szabadság út 2-ben a Modern Magyar Képtár 
első állandó kiállítása.

— Mindent lehetett? Soha nem tiltot
tak be semmit?

— A Pécsi Balett alapításának 10. 
évfordulóján rendeztük az első „hivatalos”, 
múzeumban rendezett neoavantgárd seregszem
lét, a Mozgás ’70-et. A műveket egyrészt a lírai 
indíttatású absztrakció, másrészt a hard edge 
és az op-art formavilágán nevelkedett új 
konstruktivizmus jellemezte. A szobrok az 
organikus absztrakció és a teljesen szuverén, 
kinetikus konstrukció szellemét tükrözték.
A meghívott művészek az Iparterv, a Szürenon 
és az Európai Iskola köréhez is kapcsolódtak: 
Attalai Gábor, Bak Imre, Bocz Gyula, Csiky Tibor, 
Fajó János, Haraszty István, Hencze Tamás,
Keserű Ilona, Korniss Dezső, Lantos Ferenc, 
Nádler István, Pauer Gyula vett részt a kiállítá
son, amit egy hét után be kellett zárni. Ezáltal 
rendkívül gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a 
„tűrt és tiltott” művészekkel.

— A gyűjtemény későbbi gazdagodása 
az alkalmi műtárgyvásárlások mellett 
meghatározóan különböző magángyűjtemények 
megszerzéséhez kapcsolódik. Milyen stratégia 
jellemezte ezt?

— 1969-ben, amikor Hárs Évát múzeum
igazgatóvá nevezték ki, osztályvezető lettem. 
Attól kezdve szabadon szárnyalhattam.
Főnököm értő szakember volt, felettesei pedig 
az eredmények láttán megbíztak bennünk. 
Alapelvem az volt: nincsenek hazai képtárak,
de van rá igény, tehát képtárat kell csinálni. 
Gyakran személyes kapcsolatok is segítettek, a 
gyűjtő, a művész és jómagam közti szimpátiára 
épültek a dolgok. Később ennek az eredménye
ken is alapuló feltétlen bizalomnak volt köszön
hető Gerlóczy Gedeonnal történő, Csontváryval 
kapcsolatos megállapodásom, amit a város 
akkor még visszautasított. Egy példa az

induláshoz: Tompa Kálmán gyakorta rendezett 
a legmagasabb szellemi körök részére baráti 
találkozót, ahol olyan nagyságok fordultak meg, 
mint Illyés Gyula, Tamási Áron, Ferenczy Béni, 
Gadányi... Ifjoncként, családi ismeretség révén, 
olykor én is jelen lehettem. Tompa Tihanyban 
akart letelepedni és a Veszprém megyei 
múzeumnak felajánlva ott akarta bemutatni 
gyűjteményét, amely felölelte a 20. század tel
jességét. Öt éven keresztül ment a huzavona, 
de nem tudtak megegyezni. Én elmentem hozzá 
és rövid időn belül meg is állapodtunk. A 400 
db-os gyűjtemény értéke akkor 1,5 millió forint 
volt. 8000 ezer forintos havi életjáradék fejében 
vált meg tőle 1967-ben. Máskor a gyűjtött tárgy 
iránt érzett elkötelezettségem motivált, amikor 
úgy éreztem, hogy akár egyedi vásárlással, akár 
egy-egy gyűjtemény megvásárlásával rendkívüli 
jelentőségű műtárgyra tudunk szert tenni.
A Kunvári-gyűjtemény Kernstok: Schiffer-villa 
üvegablak terve révén került a látókörömbe, 
hiszen ezekből két példányt az 1959-ben 
megszerzett Tamás-gyűjteményből már őriztünk. 
Kunvári Bella révén ismerkedtem meg Bedő 
Rudolffal, a remek gyűjteménnyel együtt két 
Csontváry kép került hozzánk. Ilyen volt 
Galimberti Amszterdamja Dénes Zsófia 
gyűjteményéből, vagy Gulácsy Az ópium szívó 
álma az Ubrizsy gyűjteményből. Furcsán 
hangzik, de könnyebb volt egy 400 darabos 
gyűjteményt elfogadtatni, mint egy 60 000 
forintos kép árát biztosítani. Szempontnak 
tartottam, hogy a gyűjtemények kiegészítsék 
egymást, ne legyenek átfedések. így sikerült 
a 20. századi művészet teljességét bemutató 
képtárat kialakítani.

— Ki finanszírozta mindezeket?
— A megye, de mindig a minisztérium 

engedélyével, kezdetben Palkó Sándor, később 
megyei tanácselnök helyettesként Takács Gyula 
támogatásával. Takács Gyula gyakran ment el 
munka után az ablakom előtt, amikor szót vál
tottunk. Ez alkalmat adott szakmai felvetésekre, 
arra, hogy egy-egy aukción szereplő műtárgyra 
felhívjam a figyelmét, ő pedig szabad kezet 
adott és anyagi fedezetet biztosított. Ezek hol 
egyedi vásárlások voltak, hol pedig a nagyobb 
gyűjtemények esetében életjáradékok. BÁV auk
ciókra is jártam, ahol gyakran találtam egy-egy 
gyöngyszemet. Az egyedi szerzeményezés már
a korai időszakban -  a teljességre való 
törekvés jegyében -  Nagybánya, Nyolcak, 
Aktivisták, Európai Iskola és kortárs hazai avant
gárd irányába mozdult. Valamint a '20-as évek 
bauhaus-os örökségére (Breuer Marcell, Molnár 
Farkas, Moholy-Nagy) - ,  részben ezekre is épül 
a mostani Bauhaus kiállítás, amiről sajnálatos, 
de nem esik szó. Könnyű helyzetben voltunk, 
ekkor még a közgyűjtemények és magángyűjtők 
érdeklődését messze elkerülték ezek az irányza
tok. Az országban egyedülálló volt a kortárs 
gyűjtemény, amely még ma is nagy jelentőség-
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gondolatok felszabadítása volt”
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gél bír, nem beszélve azokról az időkről, amikor 
a modern képzőművészet kifejezetten ellenál
lást váltott ki a hivatalos kultúrpolitika 
alakítóiból.
Fontos nemzetközi gyűjteményt is fejlesztettünk, 
melynek állandó kiállítása azóta megszűnt. 
Jelentős tételt képviselnek az alkotók által 
ajándékozott, hagyatékozott, nemegyszer 
a teljes életműről áttekintést adó munkák: 
Gábor Jenő, Martyn Ferenc, Nemes Endre, Victor 
Vasarely, Amerigo Tót, Gyarmathy Tihamér,
Zlatko Prica művei.

— A „múzeumutca” projekt rájuk
épült

— A „múzeumutcát” valójában
a kényszer szülte, hiszen a városnak nem volt 
központi múzeumépülete, vagy kiállítótere. így 
lehetett csak lépésről lépésre, újabb gyűjtemé
nyek megszerzésével és a kanonoksor egyidejű 
műemléki helyreállításával az ország legjelen
tősebb vidéki képzőművészeti gyűjteményét 
létrehozni. Kezdetben volt a Zsolnay Múzeum.
A Káptalan utca 2. számú épület már a II. 
világháború idején is az államkincstár tulajdona 
volt. Az ’so-es években felújították, a tulajdoni 
kérdések nem jelentettek problémát. Más volt 
a helyzet a Káptalan utca 3. számú házzal. 
Vasarely 1971-ben, amikor világszerte a csúcson 
volt, 42 szerigráfiát adományozott a városnak, 
amelyet a régészeti múzeum termeiben mutat
tunk be. A tárlat a revetáció erejével hatott. 
Ekkor kezdtük meg a tárgyalásokat egy önálló 
múzeum létrehozásáról. Vasarely eredeti 
elképzelése szerint kastélyban gondolkozott 
(Keszthely, Pécel). Takács Gyula azonban fela
jánlotta neki a Káptalan utca 3. számú épületet, 
Vasarely vélt szülőházát, amelyet végül öröm
mel elfogadott. Az ott lakóknak lakást kellett 
biztosítani. Ugyanez történt a többi műemlék

épülettel. így születhetett meg a Martyn, az Uitz 
(később Modern Magyar Képtár) és az Endre 
Nemes Múzeum. Hamarosan a múzeum utcai 
együttes kiegészült Pierre Székely szobraival, 
akivel az akkoriban virágzó Villányi 
Művésztelepnek köszönhetően szintén jó 
személyes viszonyt ápoltunk. Egy helyen volt 
látható a 20. századi művészet széles spektru
ma, stílusok, izmusok, életművek gazdag 
tárháza. Csontváry az egyik, Vasarely a másik 
végen, közben a szürreális irányzat két teljesen 
más életműve (Martyn, Nemes), három szobrász 
csúcsteljesítménye (Amerigo Tót, Schaár és 
Székely), és a Gyugyi-gyűjtemény ismeretében 
bizonyítottan világhírű Zsolnay. Ma már csak 
azok emlegethetik a „múzeumutcát”, akik 
ismerték azt fénykorában. Ma már a Csontváry 
Múzeum puszta pécsi léte is végveszélybe 
került.

— Csontváry nem kellett Budapestnek?
— Gerlóczy Gedeon, aki megmentette 

és a '20-as évektől birtokolta a képek nagy 
részét, nem ápolt jó viszonyt -  okkal -  a ma
gyar állammal, így a Nemzeti Galériával sem. De 
Magyarországon akarta tartani a világnagyságú 
életművet, amelynek gondozására kizárólag
a pécsi múzeumot tartotta alkalmasnak.

— Soha nem ütközött akadályba?
— A sikerek mellett -  amelyek hírün

ket vitték egész Európában -  beindult egyfajta 
ellengépezet, és a vezetésben is változtak az 
erőviszonyok.
1979-ben három gyűjtemény megszerzését 
akadályozták meg. Az egyik a Farkas István, 
Mednyánszky és Nagy István főműveket tartal
mazó, a Glücks gyűjtemény volt, pedig 
ajándékként ajánlották fel a városnak. 
Kecskemét elfogadta, erre építette képtárát. A 
másik Köves Oszkár gyűjteménye, amelyet 8000

forintos életjáradékkal ajánlott fel Pécsnek.
A gyűjtő ezt kilenc hónappal élte túl. Valamint 
a Garzó gyűjteményt -  havi 1500 forint -  azzal 
utasították el, hogy ha 15,6 évet él, akkor 
ráfizetünk. A gyűjtő 11 hónapot élt még. 
Ugyanebben az évben egy, a Szabad Európa 
Rádióban elhangzó, a Pécsi Múzeumot méltató, 
és engem is megnevező jegyzet miatt -  mert 
másra nemigen tudok gondolni -  fegyelmit indí
tottak ellenem. A valódi ok azt hiszem az volt, 
amiben mindig is hittem, hogy a modern 
művészet támogatása a gondolatok felszaba
dításának a lehetőségét jelentette. Túl sok volt 
körülöttünk a nyilvánosság, pedig csak csend
ben lehetett hatékonyan dolgozni. Akkor egy 
évre a megyei kulturális központba kerültem, 
megírtam a Pécs szobrai könyvet és ledoktorál
tam.
A ’9o-es évek elején pedig, a pécsi illetőségű 
Cári László 6000 darabos gyűjteményét utasítot
ták el.

— Több mint harminc évig alakította 
a Pécs képzőművészeti életét, a külföldön 
megrendezett magyar műveket bemutató kiál
lításokkal (Aktivisták, Nyolcak, Csontváry) 
megismertette a város nevét több európai 
országban. Munkája, ha úgy tetszik az EKF elő
futárának is nevezhető. Hogy látja a manapság 
megvalósuló kulturális főváros projektet?

— Az EKF nagy lehetőség, azt hiszem 
a város nagyon is kiérdemelte. De a kulturális 
főváros beruházásainak nagy vesztese sajnos 
épp a múzeumügy. Száz éve hiányzik a 
múzeum központi épülete, ahol a régészet,
a néprajz, a természettudomány tárgyi emlékei 
egymás mellett tekinthetők meg. A Képtár ettől 
független, önálló karaktert képvisel, amely 
Pécsett nem lokális, hanem országos, sőt 
nemzetközi gyűjtőkörű. A Zsolnay ugyancsak 
pécsi illetőségű, mégis mindezek fölött a megye 
diszponál. De a város kezelésében nincs 
múzeum. Még a Várostörténeti sem a városé. 
Nincs is múzeumi felelősségérzet. Hagyta veszni 
a város a Bányászati Múzeumot, a Múzeum
patikát, így tessékelődött ki a Vasváry Házból 
az Egyetemtörténeti Múzeum. És így hozta létre 
„saját” Városi Múzeumát, kölcsöngyűjtemény 
befogadásával. Hogy erre mi szükség volt, arra 
legfeljebb csak művészettől távol álló „kultúr
politikai” érdekkörök adhatnak magyarázatot. 
Városi Képtárban a kortárs pécsi művészek 
munkáit lehetne bemutatni, ennek volna 
értelme.

— A Gyugyi-féle Zsolnay gyűjteményt 
szerencsés döntéssel megvásárolta a város. 
Tehát volna rá igény, hogy a pécsi múzeum 
valóban pécsi legyen?

— 2007-ben több évtizedes múzeumi 
tapasztalataimat összegezve megfogalmaztam 
elképzeléseimet és elküldtem 120 döntést hozó, 
a város képét formáló személynek. A kiüre
sedett Ágoston téri iskolát javasoltam Képtár 
kialakítására. Megfelelő infrastruktúrával -  
parkolóval, udvarral, városi közlekedéssel -  
rendelkezik a Belváros és a Zsolnay Kulturális 
Negyed között félúton fekvő műemlék jellegű 
épület, amelynek adottságai lehetővé teszik a 
bővítést. Az épület és a telek száz évre 
megoldotta volna a képtár helyzetét, a telekre 
épülhetett volna a Nagy Kiállítótér. A város 
eladta irodaháznak. 1938-ban a Városi mellett 
megszületett a Vármegyei Múzeum. A város és 
a megye urai nem tudtak megegyezni abban, ki 
legyen a gazda. A „bezzeg Pécs” korszakban 
sikerült az ellentétes érdekeket háttérbe szorí
tani, 2010-ben viszont nem az észérv győzött. ■
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GÖTZ ESZTER

Lezárt történetek nélkül 
feltett kérdések

Új köztéri alkotások Pécsnek
Pécs Európa Kulturális Főváros éve már túl van 
a felén. Az egész EKF-év értékelése még korai 
volna, de már lehet összefüggéseiben szemlélni 
a jelenséget. A határkövek megjelölése mindig 
segít a tájékozódásban. A Dél-Dunántúli Építész 
Kamara kezdeményezésével, az ÉPÍTÉSZET és 
KONTEXTUS programsorozat keretében augusz
tusban lezajlott két köztéri műalkotás létre
hozását célzó nemzetközi pályázatok a pécsi 
köztéri művészet új fejezetét szeretnék elindí
tani. A pályázatok eredményét szeptember u-én 
hirdették ki a pályázatok anyagaiból rendezett 
kiállítások záróeseményén.

A köztéri emlékművek problematikája kap
csán nem lehet kikerülni annak vizsgálatát, 
hogy ma Magyarországon mi a köztér, ki 
használja, ki dönti el, hogy mi és hogyan kerül 
oda, és az meddig bír érvényes jelentéssel.
A köztér sokáig az ideológiával telített, közpon
ti hatalom reprezentációjának színtere volt.
A rendszerváltás után a hatalom új jelentéseket 
keresett. Az új értelmezési keret lassan formá
lódott ki. Mindehhez hozzájárult a rendszer- 
váltás sokrétű ideológiai töltete, az Európához 
igazodás, a fiatal demokrácia botlásai és min
denekelőtt az a tény, hogy a civil tudatosság -  
előzmények híján -  nagyon lassan tört a fel
színre.

A közterek állapota és alakulása érzékenyen 
tükrözte mindezt. Eltűntek az előző rendszer 
politikai emlékművei -  az ingatlanfejlesztés 
során sokszor maga a köztér is elfogyott - ,  és 
a kevés megmaradt helyen is bizonytalan iden- 
titású plasztikák próbálták definiálni az újra föl
lelt történeti hagyományokat, az új társadalom 
értékpreferenciáit. Gyorsan megjelent az anyagi 
hatalom mint köztéralakító erő -  a bankok 
környékén létrehozott plasztikák a rendszer- 
váltás első néhány évének jellegzetességeivé 
nőtték ki magukat. Az európai demokratikus 
városi tradícióban jól ismert köztérfoglalás 
azonban nálunk ritkán járt együtt a közösség 
emlékezetének mélyen gyökerező, nem átpoliti
zált rétegeinek felszínre emelkedésével.
A közterek ritkán váltak a közösségi tudatot 
valóságosan alakító tényezőkké, kreatív szelle
mi forrás helyszínévé. Egy-egy város rendszer- 
váltás utáni fizikai valósága a lakók mentális 
térképén jószerivel csak a bevásárlóközpontok, 
éttermek, kereskedelmi létesítmények szem
pontjából mutatott változást.

Az előző korszakban gyors ütemben iparosí
tott városokban a városi tér sokszor szinte csak 
a közlekedési funkciót volt hivatott szolgálni, 
és kevésbé volt a városlakók találkozási helye. 
Az ilyen úgynevezett nem-helyek vagy egyfajta 
logisztikai típusú városi teresedések igazi 
köztérré alakításához nem elegendőek csupán 
az építészeti gesztusok. Térből helyet csak egy 
átgondolt, a közösség szellemi irányait és

jövőjét is figyelembe vevő, a társadalomtudo
mányok által megtámogatott komplex elképze
lés tud létrehozni. Magyarországon a rendszer- 
váltás után ez sokkal több szervezettséget és 
erősebb társadalmi konszenzust kívánt volna, 
mint amivel rendelkeztünk. Például a public art 
térfoglaló, identitásképző köztéri jelentkezése 
Európa más tájain a hálózati demokrácia 
működéséből fakadóan a városi élet részévé 
vált, miközben nálunk csak egy-egy akció, vagy 
szakmai jellegű programsorozat részeként, 
szigetszerűen jelent meg. A teret használó 
közösség akaratából felállított emlékművek 
pedig csak történelmi évfordulókhoz kötődve 
születtek, akkor is gyakran társadalmi viták 
kíséretében. Az utóbbi húsz évben felavatott 
emlékművek, még ha szellemiségük hozta is a 
kortárs művészet progresszív karakterét, formai 
szempontból, jelkép- és anyaghasználatukban -  
és mindenekelőtt a környezethez való viszo
nyulás módjában -  ritkán tükröznek erős 
közösségi konszenzust.

Pécs a hazai köztudatban hagyományosan 
a kultúra fellegváraként van jelen. Mégis, gazdag 
művészeti hagyományai ellenére a köztereken 
álló szobrai, emlékművei, sőt általában a 
közterek kialakítása utoljára a hatvanas évek
ben hozott újdonságot. Egyetlen új köztéri áta
lakítása, az ezredfordulón elkészült Jókai tér ma 
a nehezen értelmezhető jelek egymásra zsúfolt, 
esztétizáló tömegeként hat. A Pécs történelmét 
és múltját alakító személyiségeken túl a város
ban az utóbbi évtizedekben nem kapott szob
rot, emlékművet vagy karakteres emlékhelyet 
olyan figura, akinek életútja, tevékenysége, 
példája a mai városlakók szemében meghódí
tásra váró szellemi horizontot jelentene.
Lezárt történetek, egyértelmű és kérdőjelek 
nélkül értelmezhető hagyományok öltenek testet 
a városi terek plasztikáiban, semmilyen jövő jelé

Breuer Marcell

hívó gondolat, több rétegben értelmezhető, 
önálló gondolatmenetre indító vizuális elemmel 
nem szembesülhettünk az elmúlt évtizedekben.

Bár az új perspektívák kijelölésére alkalmas 
EKF-program kiemelt projektje volt a városi 
közterek fejlesztése, mégsem járt együtt egy 
tágabb szemhatár kijelölésével. Nem kerültek 
felszínre olyan szellemi húzónevek vagy fogal
mak, amelyek a „határtalan várost” eszmei 
értelemben is tágíthatták volna. 
Demokráciákban a városi tér, a piac, az agora, 
a közösség találkozási helye éppen erre való. 
Az ókorban itt működtek az iskolák, a közép
korban a templom és a színjáték, mindig a tér

Csákány István, Marcell Breuer Emlékszoba -  

látványkép. Breuer-pályázat, 1. díj
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A Breuer-pályázat lógója

BREUERPÉCSETT
O D Í 1 5 2 2 I V Beton, üveg, próbakő
volt a városi kommunikáció legfontosabb 
terepe. Az információs társadalom sem csupán 
a virtuális térben létezik, a jól működő városi 
köztereken a virtuális térstruktúra és a valós 
fizikai közeg egyszerre érvényesül. Viszonyulási 
pontok, jelek, párbeszédre indító momentumok 
a public art műfajában számos társadalmi 
disszonanciát képesek oldani. Példa erre Berlin 
számos, jelszerű köztéri alkotása, amely 
a nemzetiszocialista múlt még ma is nehezen 
kezelhető terhével segít szembenézi, gyakran 
alig feltűnő módon, szinte csak értelmezésre 
váró jelenségek formájában az utcákon, 
tereken, házfalakon, a burkolatba süllyesztve. 
Ezek a jelek taktilis közelségbe kerülnek a 
város használóival, és a közvetlen, élményszerű 
találkozás sokkal erősebb, mint egy egész teret 
betöltő, reprezentatív emlékmű esetében.

Az EKF-programból hiányzó emlékmű-állítás 
és a köztéri műalkotások létrehozásának fela
datát a Dél-Dunántúli Építész Kamara vállalta 
magára. Egyszerre két pályázatot hirdetett meg 
az ÉPÍTÉSZET és KONTEXTUS programsorozat 
keretében, melyek két pécsi születésű,
20. századi művész, Breuer Marcell és Victor 
Vasarely emlékét kívánták előtérbe állítani.
A következő írásban megvizsgáljuk, milyen 
lehetséges utak és eredmények nyílnak meg 
a két pályázat megfogalmazása és eredménye 
kapcsán, és hogy a megvalósításra kijelölt 
pályaművek képesek-e újfajta közösségi 
diskurzust indítani. Mindenekelőtt: kipótolják-e 
a vakfoltot, az EKF-évben egyelőre kihagyott 
lehetőség helyét, és kaphat-e általuk Pécs új 
típusú, társadalmi párbeszédet kezdeményező 
köztéri emlékművet és műalkotást, és azokkal 
megerősödhet-e egy új, érvényes identitás. ■

Csákány István, Marcel Breuer Emlékszoba -  modeltkép.
Breuer-pályázat, 1. díj

Victor Vasarely és Breuer M arcell Nem zetközi Köztéri M űvészeti Pályázatok

„Breuer Pécsett / Oda-vissza” 
Nemzetközi Művészeti Pályázat

A „Breuer Pécsett /  Oda-vissza” című pályázat 
kiírását a Dél-Dunántúli Építész Kamara először 
nyílt hazai pályázatként gondolta el. Mélyi 
József kurátor javaslatára végül meghívásos 
formában írták ki, kizárva ezzel a nálunk 
meglehetősen gyakran előforduló konzervatív 
értelmezéseket eredményező emlékműtervek 
megszületését. A helyszín az EKF egyik nagy- 
beruházása, a hamarosan elkészülő 
Konferencia- és Koncertközpont előtti térség.
A kiírók és a kurátor a köztéri művészet leg
újabb tendenciáinak megjelenítését várták az 
ide tervezett emlékműtől. A kiírásban kiemelt 
hangsúlyt kapott, hogy a mű anyaghasználata 
mellőzze a köztéri szobrok hagyományos 
matériáit (bronz, márvány, mészkő); hat 
művész kapott meghívást: Csákány István 
(Magyarország); Gyenis Tibor (Magyarország); 
Lakner Antal (Magyarország); Várnai Gyula 
(Magyarország); Georg Winter (Németország); 
Andreas Fogarasi (Ausztria).

A helyszín kijelöléséből következett, hogy 
a megvalósítandó mű egy komplex építészeti, 
urbanisztikai és szobrászati egység részeként 
fog megjelenni, így a társterületekhez való 
viszonyulás meghatározza a formálás módját és 
az eszköztárat.

A meghívott hat művész pályaműveit 
augusztus közepétől a díjátadó napjáig, szep
tember íi-ig , a Csontváry Múzeum földszintjén 
láthatta a közönség. Az anyag azt mutatta, 
hogy Breuer életműve és a város közötti 
viszony korántsem problémamentes, és hogy 
ezt a viszonyt köztéren, kortárs eszközökkel 
rendkívül jól lehet tematizálni. A pályázaton 
első díjat elnyerő Csákány István erre 
az ellentmondásos viszonyra alapozta koncep
cióját és egy kritikai megállapítás lett a mű 
kiindulópontjává. Breuer -  a várost elhagyó 
fiatal tehetség és az oda alkotásaival soha 
visszatérni nem tudó világhírű művész Pécs 
számára alkotó tevékenységének hiányában 
jelenik meg. Csákány radikális kritikával ezt 
a hiányt beépíti az emlékműbe és egy nem 
hagyományos emlékszobát tervezett Breuer 
Marcellnek: a pályamű egy hosszabb időre le
parkolt és közmű szerelvényekkel ellátott, önel
látásra berendezkedett szabvány méretű szál
lító vagy lakókonténert ábrázol. Mindezt egy 
emelvényre állítva, amelybe beépülnek 
a pótkocsit ellátó szerelvények. A mű anyaga 
beton és fényáteresztő beton -  utóbbi,
Losonczi Áron fiatal magyar építész találmánya, 
Pécsett már ismert újdonság, hiszen a Cella 
Septichora Látogatóközpontjának mázsás kapu
ja is ebből készült. A konténer tetején elhelye
zett napelemek nappal összegyűjtik a fényt, 
éjjel az átlátszó betonfelületeken keresztül 
belülről kifele sugározzák. A mű nem enged 
bepillantást, távol tartja a külvilágot a szellemi 
energiától, de messzire világítva hatást kíván 
kifejteni. Helye állandó az emelvényen, mégis, 
az ipari konténer mobilizálható karaktere arra 
utal, hogy Breuer szelleme nem importálható 
vissza csak úgy egyszerűen szülővárosába.
A kísérlet mégis megtörtént, maga a mű témája 
is hordozza az experimentális jelleget, ettől 
folyamatos impulzusokat ad, párbeszédre, 
újragondolásra készteti a befogadó közeget.

A győztes alkotás újszerűsége magában 
a térhasználatban van. Csákány az építmény és 
a szobor közötti átjárással operál, ami egyrészt 
a kortárs plasztika újabb irányaiból, másrészt 
a rendkívül következetes gondolatmenetből 
fakad. Az emelvény talapzata kiemeli és fel
nagyítja az ünneplés tárgyát, ami ebben az 
esetben egy ipari karakterű szériában is 
gyártható tárgy, egy pótkocsi konténerrel.
A konténer még csak nem is tartalom, hanem 
keret, lehetőség, csomagolási mód. A tárgy egy 
passzív mozgás hordozóeszköze. A tetejére 
helyezett napkollektorokkal együtt a doboz zárt
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rendszert alkot, ugyanakkor a vontató nélküli 
pótkocsi passzivitása nem Breuer Marcell 
kreatív szellemiségét, hanem éppenséggel 
annak hűlt helyét jelzi a város színterén.

Csákány ezzel az 1990-es évektől Európa- 
szerte megszülető „ellenemlékmű” műfaja felé 
közelít, ami nem merev, változatlan, egyértelmű 
értéket állít piedesztálra, hanem provokatív 
módon megkérdőjelezi a szoborállítás társadal
mi körülményeit, a gesztus okát, célját és 
értékét. A Breuer-emlékszoba semmilyen utalást 
nem hordoz magára Breuerre -  nem is tehetné, 
hiszen ez Pécs kontextusában a történeti 
tények meghamisítása lenne. Az emlékezet 
felidézése itt kritikai attitűddel jár együtt: nem 
csupán arra a felelősségére mutat rá, hogy a 
város, az ország egy ilyen tehetséget hagyott 
másutt kibontakozni, hanem arra is, hogy az 
utólagos befogadás szintén elmaradt. Ha nincs 
eleven hordozó -  a közösség múltjának hor
dozója az emlékezet - ,  a múlt egy elhagyott 
pótkocsivá satnyul, amiből éjszakánként még 
világít a fény anélkül, hogy kapcsolatot tartana 
a környezetével, de mozgásra, beilleszkedésre 
már nem képes. Csákány kritikája ugyanúgy 
szól a jelennek, mint a Breuer korabeli 
Magyarországnak. Nem annyira szerethető, mint 
inkább figyelmeztető jellege mégis belesimulhat 
a városképbe, része lehet az új Tudásközpont 
környezetének. Ahogyan minden nagyobb 
korszakváltás újfajta módon kezd kommunikálni 
az előző kör szellemi hagyatékával, ez a mű is 
egy korszakhatár jelzőköve lehet Pécs számára.

A többi pályaműben Breuer életművének 
egy-egy konkrét állomása is megjelenik: a New 
York-i Whitney Museum, a csővázas szék, a 
modern lakótér vagy a tradicionális bútortípu
sok tömeggyártásra szánt, letisztult vonalú ipari 
utódja. Andreas Fogarasi a Whitney leki
csinyített kubusába helyez egy felnagyított 
Vaszitij-fotelt, Lakner Antal mindenki számára 
használható közpihenőt, „public lounge”-ot 
rendez be Breuer exkluzív bútoraiból és az 
időjárást jól tűrő, újrahasznosított anyagokból. 
Várnai Gyula szintén a manhattani Whitney 
Museumból formál szobrot és Csákányhoz 
hasonlóan ő is a Losonczi-féle üvegbetonnal 
teszi átláthatóvá. Georg Winter „Breuer hokedli” 
című munkája igazi konceptuális művel pótolná 
Breuer hiányát: egy nemzetközi szintéren 
lebonyolított széktervezési pályázatot javasol 
Pécs Városának, amely során megszületik és 
gyártásra kerül a „P 2010” típusú hokedli, 
melyet eljuttatnának a pécsi háztartásokba. 
Winter ezzel Breuer 1926-ban tervezett csővázas 
„hokedlijére” utal, melyet a dizájn-történet 
számos egyéb híres hokedlije követett a 20. 
században. Ahelyett, hogy ő maga tervezett 
volna egy hokedlit, egy aktivizáló, részvételt és 
menedzselést igénylő, és publikus kommuniká
ciót gerjesztő folyamat során hozná létre a tár
gyat. A kijelölt helyszínen nem tartja helyesnek 
egy tárgyiasult formát öltött emlékmű meg
valósítását, csupán néhány tábla jelezné a 
városban a Breuer emlékére lebonyolított 
pályázat emlékét és annak végeredményét. 
Gyenis Tibor pályaműve vállalta a távolság- 
tartást a Breuer-életműtől: az „ízek tere” című 
alkotás a pécsi szőlőművelést visszaidéző térfal, 
amelyen szőlő terem és csupán utal Breuer 
egyik négysoros versére. Ebben a munkában 
funkció és innováció, kézműves hagyomány és 
művészet közvetlenül kapcsolódik össze. A 
zsűri e tervet -  más helyszínen ajánlotta meg
valósításra a városnak.

Victor Vasarety Nemzetközi Művészeti 
Pályázat a Köztéri Művészetért

VASAI il I (
A Victor Vasarely pályázat nagyszabású 

vállalkozás, olyasmi, ami Pécset ráhelyezheti 
a világ kulturális térképére. A pályázati kiírást 
a Dél-Dunántúli Építész Kamara jelentette meg 
az Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvánnyal 
közösen. Ezzel egy csapásra komoly esély 
mutatkozik Pécsen arra, hogy a köztéri 
művészet progresszív iránya megjelenjen 
Magyarországon. A nyílt és nemzetközi pályázat 
Vasarely nevét a pályázati kiíró társszervezete 
miatt és a nemzetközi figyelem megszerzése 
érdekében vette fel, és nem a Vasarely 
művészetét megidéző műalkotás létrehozása 
volt a cél. A felhívás műfaji megkötést nem tar
talmazott és elsősorban kisléptékű, urbaniszti
kai és szociális összefüggésekre reagáló tervek 
elkészítésére hívott fel. A kiírás hangsúlyozta, 
hogy a mű legyen összhangban a kijelölt 
helyszín szociokulturális kontextusával. Vagyis 
reagáljon a helyszín adottságaira és ha kell 
avatkozzon be. Két helyszín közül választhattak 
a pályázók. Az egyik a belváros keleti vége, 
a Király utcát lezáró Búza tér, ahol véget ér a 
történelmi belváros és amely után éppen most 
épül Pécs új EKF városrésze. Tehát átalakulás 
és tradíció keresztútját jelölte ki HectorSolari 
a pályázat kurátora, és egyfajta folytonosságot 
elősegítő műalkotás létrehozását kérte a 
pályázóktól. A másik kijelölt helyszín Pécs szo
cialista ipari múltjához tartozó Uránváros főtere 
volt, amely körül ott találhatjuk a korai modern 
szellemiségében épült lakótelepet. Az ide ter
vezett műalkotás értelmezheti a környék élet
minőségét, múltját, jelenét, de szembesítheti is 
egy másfajta valósággal, létrehozhat olyan 
összefüggéseket, ami addig nem volt jelen ezen 
a színtéren. „A közterek művészetének szociális 
funkciója is van, nemcsak kulturális. Ezért 
nyelve a művészet, építészet, városépítészet és 
társadalomtudomány keveréke” -  így fogalmaz 
Hector Solari Németországban élő építész, 
médiaművész, a pályázat kurátora.

Mivel a kiírás gyakorlatilag semmilyen 
megkötést nem írt elő, a beérkezett pálya
művekben nagy volt a szórás: a Vasarely- 
utánérzésektől a földbe süllyesztett digitális 
képkeretig igen változatos ötletek érkeztek.
A zsűri előválogatása után hét terv szerepelt 
a Csontváry Múzeum kiállításán. A zsűri három 
művet értékelt helyezéssel. A harmadik 
helyezést a spanyol tervezőpáros, Sergio Garda 
és Gasco Lominchar munkája kapta. A pályamű 
szinte emlékképet alkot Vasarely egyik 
emblematikus ábrázolásának. Egy acéloszlop
erdőből szervezett optikai látvánnyal megjeleníti 
Vasarely világszerte ismert zebráját a Búza 
téren. Tehát egy háromdimenziós hatást keltő 
síkbeli ábrát jelenít meg valós háromdimenziós 
térben úgy, hogy abból a közteret formáló 
eszközt alakít ki. A második helyezést Roland 
Schön terve kapta, aki színeket és természeti

Makra Zoltán-Palatinus Dóra: 37  m' -  
Vasarely-pályázat, 1. dí]

A kép fölött a Vasarely-pályázat lógója

elemeket kapcsolt össze Uránváros főterén 
pszeudo-fényreklámok formájában.

Az első díjat Makra Zoltán és Palatínus Dóra 
Uránváros főterére tervezett „37 m2” c. munkája 
nyerte. Az installáció egy tipikus 37 négyzet- 
méteres, másfél szobás lakótelepi lakás térbeli 
dimenzióinak 1:1 arányú makettje. A lakás tér
beli kiterjedését acélváz jelöli ki, a falakat 
színes üveglapok jelzik. Az utcaszinttel 
párhuzamos síkok elfordulnak és a lakás egyik 
sarka így a járdaszint alá kerül. A metafora a 
megszokott belső teret kibillent perspektívába 
helyezi, de utal a bányászmúltra is. Értelmez 
és átértékel, törékenysége új dimenzióba 
helyezi a lakás kínálta biztonságélményt.

A kiíró tervei szerint a Vasarely pályázat 
csak a sorozat első fordulója, amely egy Pécs 
városához kötődő nemzetközi művészeti díj 
megalapításával folytatódhat, és amelyet min
den harmadik évben más európai nagyvárosban 
fognak odaítélni hasonló jellegű köztéri 
művészeti pályázatok győzteseinek. A díjátadást 
minden alkalommal Pécsen rendezik majd, 
de a pályázat mindig igazodik a helyszínhez, 
az adott város karakteréhez, és minden esetben 
nemzetközi együttműködés keretében jön létre.

A Dél-Dunántúli Építész Kamara két pályáza
ta olyan terepet tárt fel, ami a 21. századi 
városok egyik legérzékenyebb problematikájá
nak tűnik. A közterek újragondolása a posztszo
cialista társadalmakban gyakorlatilag a 
demokrácia egyfajta próbaköve is -  sem nem 
építészeti sem nem művészeti kérdés.
Bármelyik oldalról is érkezett volna a kezdemé
nyezés, csak akkor hoz valós eredményt, ha a 
civil öntudat, a biztonságos, megalapozott iden
titás, az élhető város feltételeinek megteremtése 
szerepel a kiírás szempontjai között. Ebben 
az esetben az építészek jól közelítették meg 
a problematikát. A tervek szerint 2011 tavaszán 
elkészülhet a 37 m2 című műalkotás 
Uránvárosban, de a Breuer-emlékmű meg
valósításhoz jelenleg még nem áll rendelkezésre 
a teljes összeg.

A pályázatokra érkezett munkák 
megtekinthetők a www.ekf2010.hu oldalon. ■

Sergio Garda és Gasco Lominchar 
Vasarely-pályázat, 3. helyezés
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Almoktól a megvalósulásig (3.)
A Nagy Kiállítótér

Ha általánosságban igaz, hogy a huszadik 
század második felében Pécs kulturális infra
struktúrájának alakítása nem tartott lépést 
a kulturális élet színvonalával, akkor különösen 
igaz ez a képzőművészeti múzeumaira.
Az ötvenes évek végétől a pécsi múzeumok a 
magyar vidéki városok között egyedülálló 
fejlődési pályát jártak be, Pécs elsősorban ezzel 
érdemelte ki a „bezzeg-város” címkét. Az első 
lépés a Zsolnay Múzeum megnyitása volt 1955- 
ben, a második a modern gyűjtemény -  
a Modern Magyar Képtár -  megalapozása,
Gegesi Kiss Pál akadémikusnak köszönhetően, 
aki 1957-ben adományozta a Janus Pannonius 
Múzeumnak a gyűjteménye egy részét.' A képtár 
ezután Romváry Ferenc és Hars Éva művészet- 
történészek gondozása -  valamint Takács Gyula 
megyei tanácselnök-helyettes politikai támo
gatása -  mellett művészek és magángyűjtők 
adományaiból, hagyatékából, vásárlásokból, 
ismeretségeken keresztül gyarapodott 
Magyarország második leggazdagabb huszadik 
századi magyar képzőművészeti gyűjteményévé. 
1973-ban nyílt meg az első Csontváry-tárlat, 
amely tíz évvel később kibővült a ma ismert 
állandó kiállítássá. Az aczéli kultúrpolitika szá
mos pécsi megnyilvánulásának egyike a két 
emigráns művész, Vidor Vasarely és Amerigo 
Tót „visszafogadása” volt Magyarországra, 
mindkettejüknek önálló múzeuma nyílt a 
Káptalan utcában.

Pécs múzeumi tájképét ma is a Káptalan 
utcai kis múzeumépületek láncolata határozza 
meg: a sétatértől felfelé haladva követi egymást 
az Endre Nemes Múzeum, Schaár Erzsébet 
„Utca” kompozíciója, a Modern Magyar Képtár 
I., a Vasarely és a Zsolnay Múzeum -  és az utca 
meghosszabbításában a Modern Magyar Képtár 
Papnövelde utcai, régi megyeházában elhelye
zett kortárs kiállítása. A megyei múzeumok 
1985-ben jártak a népszerűségi csúcson: 
Romváry Ferenc becslései szerint több mint 
egymillió látogatójuk volt, ebből a három jelen
tős monografikus kiállítás, a Zsolnay, a

Csontváry és a Vasarely 450 ezer látogatót 
fogadott. 1990-re azonban a látogatottság az öt 
évvel korábbinak már a háromnegyedét sem 
érte el.

A pécsi művészeti múzeumok hiányosságai 
-  a megfelelő kiállítóterek, raktárak, közönség- 
forgalmi terek hiánya -  túlélték az évtizedeket 
Aczél György atyai közreműködésének korsza
kától a pályázatírás idejéig. A múzeumi 
intézményrendszert a megyei önkormányzat 
tartja fenn, noha a legtöbb múzeum Pécsett 
van (ambivalens módon még a Várostörténeti 
Múzeum is megyei kezelésű, ugyanis Munkás- 
mozgalmi Múzeumnak alapították).2 így rögzült 
az az áldatlan állapot, hogy a megye a nyolc
vanas évek végétől kezdve mindig az elsők 
között spórolt a város egyik fő kulturális attrak
cióján. Hiába volt a megye és a város mind 
az 1998-2002-es, mind a rákövetkező ciklusban 
azonos politikai térfélen, mégsem jutottak 
megegyezésre a múzeumok fenntartásáról.
A működési költségeket és a múzeumi dolgo
zók számát évről évre drasztikusan építették le, 
miközben a Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának (BMMI) hat osztálya több 
város tucatnyi gyűjteményét és kiállítását kezeli. 
A 2006-os költségvetési érvágás után a fűtés
idényt néhány kiállítás bezárásával élték csak 
túl, és a korlátozott nyitvatartás később is a 
megtakarítás egyik bevált módszere maradt.3 
A Toller László vezette városnak egy félresike
rült kiugrási kísérlete volt múzeumügyben: 
a debreceni privát gyűjtő, Antal Péter 
gyűjteményének egy részét -  Várkonyi György 
főmuzeológus rendezésében -  tíz évre szóló 
letétként Pécsre vitték, és erre egy önálló kép
tárat nyitottak egy banktól lízingelt épületben.
A lízingkonstrukció azonban zavaros volt, a 
város pedig nem biztosította a Városi Képtár
nak hívott saját múzeum gondozását, így alig 
két év fennállás után, 2008 nyarán be kellett 
zárni.4

▲  ▼  ▲

A kulturális főváros pályázat kitűnő pillanat
nak tűnt a lemaradás bepótlására. A címet el
nyerő városokban egyébként is az új kortárs 
kiállítóterek lettek a korszak- és arculatváltás 
emblémái: Stockholmban a kortárs művészeti 
múzeum, Grazban a Kunsthaus, Linzben az Ars 
Electronicának szánt új, és a Lentos már 
elkészült épülete jelezte a változást. Pécsett 
egy korábbi, sikertelen nekifutásból adódóan 
kéznél volt a fűthetetlen Papnövelde utcai 
épület korszerűsítésére és bővítésére szolgáló 
koncepcióterv Kistelegdi Istvántól. Ez a 3,5 mil
liárd forintos költségvetésű terv nemcsak a kép
tár mindkét részlegének, de nagyobb lélegzetű 
időszaki kiállításoknak is elég helyet biztosított. 
Az elképzelés azonban a 2005 őszi győzelem 
után több mint egy évig gazdátlanul maradt.
S mire 2006 novemberében megszületett a terv- 
pályázati kiírás,5 addigra készen állt a verdikt 
is, amely a helyszínt erre a célra alkalmatlannak 
nyilvánította, mert az udvart is érintő építkezés 
veszélyeztette volna a műemlék épületet és a 
közeli várfalat. Tehát új helyszínt kellett találni.

Hosszas latolgatás után a választás -  
a mindössze néhány hónapig EKF-főépítészként 
dolgozó Freivogel Gábor közreműködésével -  
a Káptalan utcai szabadtéri színpad területére 
esett, ahol lett volna elég hely raktáraknak, 
és a Csontváry Múzeum is színvonalasabb 
kiállítótermeket kaphatott volna. Csakhogy itt 
immár egy új, hatezerháromszáz négyzetméteres 
épület megépítéséről volt szó, kiegészítve

A Zsolnay Kulturális Negyedben épülő Pécsi Galéria
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a Káptalan utca épületei és kertjei rekonstruk
ciójával -  a beruházás összköltsége viszont a 
régi összeg, 3,5 milliárd forint maradt. 
Ugyanekkor Hargitai János, a megyei közgyűlés 
elnöke szűk körben már nyilvánvalóvá tette, 
hogy a megye nem vállalja az intézmény fenn
tartását, vagyis a képző- és iparművészeti 
osztálynak továbbra is három főállású 
művészettörténész-muzeológussal kell beérnie, 
és a működési támogatásból ezentúl sem fog 
telni még a teljes bér- és járulékkiadások 
fedezésére sem.

A tervpályázat óriási érdeklődés mellett 
zajlott le,1 2 3 4 5 6 7 csak hogy fél éven belül, 2008 elején 
lefújják az egészet. A röviddel azelőtt elkészült 
első hatástanulmány mutatta ki, hogy az új 
épület fenntartása változatlan körülmények 
között képtelen vállalkozás: a múzeumnak az új 
kiállítótérben 2011-től évi egy-három „sztárkiál
lítást” és három-öt időszaki kiállítást kellene 
rendeznie, ami nagyjából a debreceni Modem 
produktivitásával vethető össze. A 2010-et 
megelőző években egyetlen komoly időszaki 
kiállításra telt -  a Moholy-Nagy László 
1916-1923 közötti munkáit bemutató 
„Természet és technika” című tárlatra - ,  s azt 
is az EKF felvezető éveinek költségvetéséből 
valósították meg. A hatástanulmány felületes 
volt, a következtetései azonban helytállóak: 
egy új épület fenntartása nagyságrendekkel 
több támogatást, létszámbővítést, marketing- 
munkát és közönségvonzó kiállításokat követelt 
volna. 2008. január végén érkezett meg a kor
mányzati „ajánlás”, amely a várható régészeti 
pluszkiadásokkal, irracionális fenntarthatósági 
szempontokkal, és a Zsolnay Kulturális 
Negyeddel (ZSKN) való funkcionális 
átfedésekkel érvelt a kiállítótér megépítése 
ellen/ A döntést politikai okok is motiválták 
(a megye kereszténydemokrata, a város viszont 
szocialista irányítású, az uniós támogatást a 
város nyerte), hiszen fenntarthatósági érvek 
alapján akár a konferencia- és koncertközpont
ról is lemondhattak volna. A kormányzat csak 
a Káptalan utcai épületek és közterületeik 
felújítását javasolta megtartani, de a kiállító
térre eredetileg szánt pénzt nem vonta el 
Pécstől. Az utalás a ZSKN-re elég volt arra, 
hogy a már éppen kiírt tervpályázatba utólag 
beillesszenek még egy ezer négyzetméteres 
„multifunkcionális kiállítóteret” is -  amitől 
a működtetési és fenntarthatósági anomáliák 
a város másik pontján bukkantak fel.

▲ T ▲

A város kívánságával látványosan egybe
csengő kormányzati lépés ellenére a megye és 
a múzeum nem tett le arról, hogy valamilyen

A Papnövelde utcai Nagy Kiállítótér

formában mégis építsen kiállítóteret. Ekkor tért 
vissza a Papnövelde utcai verzió egy csökken
tett -  udvari építkezés nélküli -  változata, és 
került vissza az elvont forrás egy része a megye 
oldalára. A 2008 végén elkészült újabb hatás- 
tanulmány a csökkentett programú épület (1,8 
milliárd forintból 600 négyzetméteres épület- 
bővítés) fenntartását továbbra is ugyanazokhoz 
az elvárásokhoz kötötte. Míg a megye vezetése 
a politikai harcban a saját projektért lobbizott, 
a 2010-es költségvetést látva drasztikusan lehú
zott a múzeum a működési pénzeiből.8 9 10

A szembenézést a fenntartási rendellenes
ségekkel a többi kulcsberuházáséhoz hasonlóan 
a távoli jövőbe száműzték. A visszavonulás 
a Papnövelde utcába egyébként is ennél 
közvetlenebb gondokkal szembesítette a 
megyét. A tervezési munkát Kistelegdi szerzői 
jogaira hivatkozva nem pályáztatták meg, holott 
ő csupán egy koncepciótervet készített koráb
ban. A tervek pedig rosszak voltak. A kivitelező 
érkezésével a tervezést az alapoktól kezdték 
újra, és ez nagyobb problémát jelentett annál, 
mint hogy a Laki Épületszobrász Zrt. korábban 
sosem végzett műemlék-rekonstrukciót, sem 
épületbővítést. Az új építész az ettől a meg
bízástól függetlenül hamarosan pécsi 
főépítésszé előlépő SzécsiZsolt, az Állami 
Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ 
volt vezetőjének irodája lett. A tervezés mellett 
további kihívást jelentett, hogy a projektgazda 
geotermikus energiával akarta az épületet 
működtetni, (erre uniós támogatást is nyert).
Ez jó ötlet egy új építésű lakóháznál vagy iro
daépületnél, ám kevésbé az egy kétszázhetven 
éves épületben, amely kiállítótérként funkcionál 
a jövőben. Elég arra gondolni, hogy az értékes 
műtárgyak kölcsönzésének, védelmének 
előfeltétele a temperálható levegő, a klíma 
geotermikus technológiával viszont csak 
tökéletlenül szabályozható. De a beruházó arról 
sem győződött meg időben, hogy van-e 
elérhető mélységben megfelelő hőfokú víz az 
épület környékén. Nem volt. 2010 elején derült 
ki, jócskán túllépve az ütemezett határidőkön, 
hogy a kiállítótér temperátására a hagyományos 
fűtési mód, a távfűtés bizonyul a legjobb alter
natívának.

Az új kiállítótér augusztus közepén debütált 
volna „A művészettől az életig -  Magyarok a 
Bauhausban” című kiállítással. A Bauhausban 
alkotó pécsiek, illetve az első avantgárd festő
csoport, a Nyolcak munkáját az ősszel bemu

tató -  „Cézanne és Matisse bűvöletében” című 
-  kiállítás 2010 legnagyobb és legkomolyabb 
vállalkozásának indult. E kettő a kulturális 
főváros eredeti elképzeléseit tükrözte; rajtuk 
kívül alig valami maradt talpon a győzelem óta 
elvesztegetett évek során. Júniusban még a 
Bauhaus sorsa is megkérdőjeleződött, mert az 
épület nem volt olyan állapotban, hogy nyár 
végén megnyithassák. Versenyfutás indult az 
idővel: a muzeológusok a Káptalan utcába 
próbálták áthelyeztetni a kiállítást, míg Hargitai 
János a sajtóban kísérelte meg eloszlatni 
a Papnövelde utcát övező kételyeket.5 
A beruházásból egyébként is kihagyták a 
múzeumot: a lehetetlen határidő betartása 
fontosabb volt, mint a múzeum működését 
évtizedekre meghatározó bővítés minősége. 
Sárkány József művészettörténész szerint min
denütt süket fülekre találtak, és a mérnökök 
„kerülték az egyeztetést a múzeummal”." Ez 
az egyik oka annak, hogy a múzeum keveset 
nyer a kulturális fővárossal. A mennyezetre 
erősített csövek miatt a tér belmagassága alig 
lépi túl egy panellakásét, a nagy műtárgyak 
beszállításhoz pedig eleve túl kicsi ajtókat 
építettek be. Habár a Bauhaust az utolsó pil
lanatban átköltöztették a Káptalan utcába, a 
kérdés ott maradt a levegőben: ha nem most, 
akkor mikor lesz használható múzeumi kiállító
tere Pécsnek? ■

1 Az adatok forrása Romváry Ferenc: A pécsi múzeum 
vázlatos története 1945-től napjainkig. Pécsi Szemle,
2004 nyár, 64 -8 7. p.; Romváry Ferenc: Modern Magyar 
Képtár -  Múzeumutca. Pécsi Szemle, 2004 tél, 82-98. p.

2 A múzeumi rendszer kivéreztetéséről lásd Várkonyi 
György: Apokalipszis, most -  Kis magyar muzeográfia. 
Mozgó Világ, 2004. február. 10 4 -111 . p.

3 A múzeumbezárás, esetleg bizonyos művek letétbe 
helyezése szintén szerepelt a fenntartói takarékossági 
vészforgatókönyvek között. Lásd Nagy Gergely: Mecseki 
kevert. Műértő, 2006. május. 9. p.

4 Cseh Szilvia (szerk.): Antal-Lusztig gyűjtemény. A pécsi 
válogatás, 2006-2008. Budapest, Vince Kiadó, 2009

5 A beruházásokat Toller László balesete után ideiglenesen 
az Építészeti és Városarculati Tanács (ÉVarc) tartotta 
kézben.

6 Negyvenen indultak a pályázaton, a budapesti KörTe 
stúdió nyerte meg.

7 Állásfoglalás a „Nagy Kiállítótér” című EKF projekt meg
valósításáról. Bajnai Gordon levele Tasnádi Péternek, 
2008. január 30.

8 A működési célú fenntartói támogatás előirányzata 
2006-9 között 15 0 -18 0  millió forint között mozgott, 
2010-ben viszont százmillió forintra csökkent (lásd 
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010.
(I. 28.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről).

9 M. K.: Kiállítótér: elkészülhet időre. Bama.hu, 2010. 
június 5. http://www.bama.hu/baranva/kultura/kiallitoter- 
elkeszulhet-idore-ao9A24

10 Wirth Zsuzsanna: Újabb kudarc árnyékolja be a kulturális 
évet Pécsett. Origo.hu, 2010. július 3. 
http://origo.hu/itthon/20100702-ekf-pecs-csuszik-a-kialli- 
t0ter-tartalek-helvs2inen-a-bauhaus-kiallitas.html
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5. Színerő/Léptékváltás kiállítás
Pécs, Zsolnay gyár FEKETE VALI
2010. június 25 -  július 9.

Színerőtlenség
Az EKF egyik előzetes, az idén pedig kísérő 
rendezvényeként számon tartott Színerő/lépték- 
váltás című kiállítás 2007 tavasza óta minden 
évben -  az első évben kétszer is! -  megren
dezésre került Pécsett. A Keserű Ilona által 
létrehozott program lényege, hogy egy 
nagyméretű ipari térben a Pécsi Tudomány- 
egyetem Művészeti Kara Mesterképzősei és 
Doktori Iskolájának hallgatói tanáraik 
vezetésével a táblaképnél nagyobb festmények 
és színes térbeli művek alkotására kapnak 
lehetőséget. A kivitelezés és a művek kiállítása 
is a Zsolnay Manufaktúra Zrt. használaton kívüli 
üzemcsarnokaiban történik.

Az idei, immáron 5. Színerő/Léptékváltás 
kiállítás 2010. június 25-én nyílt meg, amelynek 
keretében a Művészeti Kar DLA képzésének 
20 éves évfordulóját is ünnepelte, különös, ün
nepieden hangulatban a várva várt EKF évében.

A kiírás ugyanaz maradt -  táblaképnél 
nagyobb léptékű, sík vagy térbeli, festészeti 
technológiák alkalmazásával készülő színes 
művek tervezése - ,  maga a rendelkezésre álló 
lépték átlagosan 2 m-re, vagy az alá csökkent, 
mivel, hogy, hogy nem épp az EKF évében a 
Zsolnay gyár üzemcsarnokai közül csupán csak 
egy állt a kiállítók rendelkezésére. így a 
harminchárom alkotó (doktori iskola hallgatói, 
volt meghívott mesteriskolások és még néhány, 
az alkalomra felkért alkotó) egyetlen csarnokon 
osztozhatott. A kisebb tér kisebb formai 
lehetőséget nyújtott. És a kisebb formátum 
pedig nem adott elegendő lendületet az 
alkotóknak ahhoz, hogy merészebb tervezéssel 
és technikával törekedjenek témájuk 
kiválasztására és megformálására. A „lépték
váltás” ezúttal érdemben elmaradt. És láthatóan 
az alkotók sem érezték úgy, hogy most soha 
vissza nem térő lehetőséget kaptak.

Mindenesetre a cím első fele egyértelműen 
arra a szándékra utal, hogy a festészetet újra 
identifikálja a színek elsődlegességével, hogy 
egy festmény legfontosabb esztétikai elemei 
a színek és azok együtthatása legyen. Goethe 
és Newton nyomán kísérletezésre hív, a fény 
és sötét, a fény-árnyék, és a színek, a voltakép

peni érzékcsalódások tematikája mentén. Igazi 
kihívás! Nemcsak azért, mert a több százéves 
elméleteket már sokan sokszor újragondolták, 
mégis a színtan máig megdönthetetlen alap
köveit jelentik, de azért is, mert az elméleti 
alapokat átgondolva a gyakorlatba átültetve 
szükségeltetik a lehetséges konklúziókat megfo
galmazni. Már amennyiben vannak konklúziók. 
Mert az idei kiállításon a legszembetűnőbb ezek 
és egyáltalában az elméleti alapok hiánya volt. 
Az elmúlt években a meghirdetett egyszersmind 
tudományos és művészeti célok -  amelyek 
megvalósítása ugye elvárható a DLA hallgatók 
részéről -  szinte maradéktalanul meg is valósul
tak. De már a tavalyi kiállításnál is érzékelhető 
volt, hogy a program koncepciója nem fejlődik 
tovább, a „szín-kérdés” túlságosan széles 
spektrumot ölel fel és mellette viszont nincse
nek más, szűkített tematikák és nincs egyfajta 
progresszivitás sem a témák, formák, eszközök, 
technikák kiválasztásában. Ráadásul a kezdet
ben a konferenciaként meghirdetett program 
kereteibe ágyazott mentori jelenlét is legfeljebb 
csak elvi síkra terelődött.

Ennek eredményeként az idei kiállítás 
messze alulmaradt akárcsak önmaga lehetősé
geinek is. Sokan a korábbi témájuk parafrázisát 
adták, vagy ugyanazokon a témákon dolgoztak, 
amin egyébként is. Mások számára pedig maga 
a kiállítás csak egy megoldandó feladatot és 
messze nem kihívást vagy lehetőséget jelentett.

A kiírás jellegéhez képest, amely számomra 
elsősorban a színre, mint észleletre, a színek 
együtthatására, dinamikájára, kontrasztjára, szín 
és fény viszonyára épülő tanulmányokat indikál, 
megdöbbentően sok volt a figuratív ábrázolás, 
amelyeknél nem, vagy nemcsak a színeké volt 
a főszerep és így épp az eredeti cél -  miszerint 
vegye vissza a festészet újra a színeket -  
veszett el. A vonalak gazdag és a színek 
szerényebb és erőtlen jelenléte a színvonal 
esését eredményezte. Szerencsére akadtak 
kivételek, akik az egyszersmind esztétikai és 
fizikai elméletből kiindulva alkotásukban ezek 
gyakorlati szintézisét hozták létre.

A kiállítás legfigyelemreméltóbb munkáját 
Losonczy István készítette. A szín-tér proble

matikájával Losonczy régóta foglalkozik és talán 
a kiállító művészek közül az egyetlen, aki 
láthatóan évről évre a szín-tér-dinamika prob
lematikáját módszeres vizsgálatnak veti alá 
ezen kiállítások alkalmával vélhetően a goethe-i 
színkör tanulmányozásával. Négyzetes pupilla 
1 -2  című alkotásai közül az egyik a piros-zöld 
komplementer színpár viszonyát, kettejük szinte 
felfénylő találkozásában vibráló világoskék 
négyzetet helyezi a középpontba. Losonczy 
ráadásul azon kevesek közé tartozik, akik az 
adott vászon négyzetes formájából indultak ki 
és szerkezeti egységben gondolkodva kompo
náltak. (Sajnálatos módon másnál nem is igen 
láttunk képcímeket, ami azért hiányzott az 
értelmezésnél.) Önmaga stílusához hűen és 
korábbi „színerő” alkotásainak újabb fázisaként 
mutatott be Ernszt András két munkát. 
Festményeit a színek gazdagsága, a színfény- 
árnyék már-már impresszionizmushoz 
visszanyúló hatás együttese jellemzi.

Fejős Miklós mozaikszerűen felvitt apró, 
rózsaszín, mályva, bézs, barna, barnásszürke 
és fekete négyzetekből kirajzolódó, töredezett, 
kaleidoszkóp-szerűen összeálló portréja a 
korábbi pécsi polgármester, Toller László utolsó 
tragikus éveire emlékezett. Tari Eszter az adott 
négyzetes formából indult ki és arra szerkesz
tette rá kompozícióját. A kép középpontját egy 
sötét vonalakból/tónusokból álló keresztforma 
uralta, amely a vászon négy sarkánál kisebb 
színes, élénken felizzó narancs négyzetekre 
osztotta a felületet. Két munka a színtan alap
téziséből, a fény színeiből, a fehér és a színek 
viszonyának kérdését továbbgondolva született, 
így izgalmas térbeli installációt állított ki Ficzek 
Ferenc, aki két, egymásra merőlegesen felállított 
hófehér vászon metszéspontjánál, színes tér
plasztikát hozott létre. Hasonló térbeli installá
ciót állított ki a szobrász Miklya Gábor, aki, bár 
magának a programnak mintegy antitézisét 
hozta létre, mégis egyedi megoldásával 
figyelemre méltó. Két egymással szemben felál
lított, illetve függesztett fehér négyzetvásznat, 
amelyeket vörös zsinórokkal kötött össze oly 
módon, hogy a zsinórok prizmán áttörő 
sugarakra utaló ívet és szerkezetet mutattak.

Összességében a kiállítás egészét értékelve 
megállapíthatjuk: talán túl korán kezdődött el 
2007-ben ez a projekt, amelyben úgy tűnik, 
mégsincs annyi, hogy évről évre megújulva, 
izgalmas megoldásokat, a festészet fő princípiu
mait vizsgáló, újra értékelő tanulmányok, 
alkotások jöjjenek létre. így épp a Kulturális 
Főváros évében legyengült, megfakult, hétköz
napi léptékűre soványodott. Színerőtlen lett. ■

A kiállító művészek:
Ádám Zoltán, Bakos András, Benedek Barna, Bóbics Dia, 
Böszörményi István (szobrász) Császár Gábor, Ernszt András, 
Fejős Miklós, Ficzek Ferenc, Gorán Despotovki, Gyécsek 
József, Flatházy László, Hegyi Csaba, Horváth Anna, Horváth 
Erzsébet, Horváth M. Zoltán, Kocsis Zsuzsa, Könyvásó László, 
Lehoczky Krisztina, Ljubomlr Vuéinié, Losonczy István, Márton 
Enikő, Mátis Rita, Miklya Gábor (szobrász), Nyilas Márta,
Nagy Otília, Oravecz Viktória, Piti Zsuzsanna, Simon Edina, 
Szentgróti Dávid, Tari Eszter, Varga Tünde, Vercz Szilvia
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Magyar bauhauslerek
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
2010. augusztus 15 -  október 24.

Magyar bauhauslerek itthon -  a jelző mindjárt 
felveti a kérdést is: kik is ezek a magyarok? Az 
iskola a történelmi Magyarország széthullásakor 
született, több alkotó határon túli, az iskola vi
szont nemzetközi. A háború sokkja után sokan 
útnak indulnak a Bauhausba, a megújulni akaró 
európai kultúra bázisára. A Baranyát/Pécset fe
nyegető elcsatolás veszélyében heten csak ma
gáról Pécsről, de pl. Moholy-Nagy apja is a kö
zeli Villányban élt korábban. A német-magyar 
tárlat most végre komoly lehetőség, a vállalko
zás nagyszabású, de a szűkkeblű kiállítóhellyel 
felemás is: ez a tékozló utókor paradoxona. A hi
ánypótló tárlat Berlinben minden valószínűség 
szerint (2010. december 1 -  2011. február 21.) 
még nagyobbat fog szólni.

Tavaly, a Bauhaus-alapítás 90. évfordulóján az 
intézmény egyetemes kisugárzása az egyesült 
Európa egyik bölcsőiéként vétetett számba.
A magyar mérleg, három tanár: Moholy-Nagy, 
Breuer és Berger Otti, és 22 tanuló: Bánki 
Zsuzsa, Blüh Irén, Tarai (Cacinovic) Lajos, Fodor 
Etel, Forgó (Fröchlich) Pál, Johan Hugó, Kárász 
Judit, Leppien Zsuzsanna, Lichtenthal Ernő, 
Molnár Farkas, Markos (Ney) Zsuzsa, Pap Gyula, 
Sugár (Schwarz) István, Stefán (Széllé) Henrik, 
Téry (Adler) Margit, Weiner Tibor, Weininger 
Andor, az erdélyi szász-magyar Neuberger 
Georgina, Neugeboren Henrik és Thal Ida, a vaj
dasági Müller Miklós és Zádor István. Hozzá jön 
a Bauhaus-folyóiratot szerkesztő erdélyi Kállai 
Ernő, és a különálló, festőként később Pesten 
iskolát indító aktív résztvevő, a szintén erdélyi 
Bortnyik Sándor. Meg a Gropius-irodában dol
gozó pécsi Forbát (Füchsl) Alfréd és a szolnoki 
Sebők István adja ki a ma ismert magyar név
sort.

Drámai életút jutott nekik: Bánkit és Bergert 
Auschwitzban, Sebőköt Moszkvában gyilkolták 
meg, Molnár itthon halt bele háborús sebesülé
sébe. A zsidó származású Breuer, Moholy-Nagy 
vagy Weiniger az USA-ban, Forbát Svédország
ban, Fodor Etel Dél-Afrikában, Neugeboren 
Párizsban halt meg, Stefánt -  mint svábot -  
kitelepítették Németországba. Sokan emigráltak 
a világ négy sarkába, csak egy kisebbségnek 
adatott meg, hogy a II. világháború után, belső 
emigrációban, Magyarországon mellőzzék. 
Keveseknek, hogy dolgozhassanak, de még 
kevesebben cáfolhatnák, hogy az egész avant
gárd diaszpórában élhet tovább. Az iskola a 
későbbi diktatúrákban csak közvetetten hatott, 
hisz az iskola szelleme a náciknak „balos”, 
a kommunistáknak „polgári” volt.

Pozitívabb megközelítésben a bauhauslerek 
teljesítményét úgy is fel lehet fogni, hogy a 
Bauhaus-modern egy új nyelv, amit az emigrán
sok az elveszített anyanyelv pótlására formál
tak. A kurátorok hozzáteszik, hogy kijárta ezt 
a „nyelviskolát” Kepes György, Vasarely vagy 
(Amerigo) Tóth Imre is -  és még hosszan foly
tatni lehet a sort.

A több száz, elsősorban képzőművészeti 
alkotást felvonultató tárlat alapján kimondható,

SZEGŐ GYÖRGY

A tékozló utókor Bauhaus-
kiállítása*

hogy a mai Európai Unió kulturális megalapo
zásánál a modern világ -  tetszik/nem tetszik -  
arculatában a Bauhaus magyar alkotói 
meghatározóak voltak. Breuertől itt látható, 
a bicikliváztól ihletett Vaszilij-csőszék és a 
nyárspolgár-pukkasztó női toilette-asztal. Utóbbi 
erősen idézi Moholy-Nagy Fény-tér modulátorát
-  azt, aminek rekonstrukciós terveit annak ide
jén, 1930-ban Sebők István szerkeszti fel (l.: 
Szegő Gy.: Moholy-Nagy retrospektív, Magyar 
Építőművészet, 2010/1). A Schirn/Frankfurt 
Moholy-Nagy tárlatának fontos Sebők-munkái 
most hiányoznak, de győri színház-pályaterve 
meglepetés. Weininger korszakos színháztervei 
viszont rangosán jelen vannak -  a Gömbszínház 
modelljét Pelényi Margit és Szabó Miklós (más 
házakéval együtt) erre az alkalomra építették. 
Weininger Mechanikus Színpada, szcenikai 
zenéi, valamint Pap Gyula és Huszár Vilmos 
színpadi szituációban elbeszélt „formaalkotó 
színjátékai” is erősítik a színpadi szekciót
(a katalógusban külön tanulmány foglalkozik a 
De Stijl és a Bauhaus viszonyával). Az összefüg
gések érzékeltetésére egész termet kapott 
Bortnyik is. Amint a JPM kisebbik kiállítóházá
ban egy egész egység jut a korai évek Pécsi 
Művészkörének is. Itt építészeti szenzáció Tarai 
(íacinovic) Lajos három futurista mauzóleum
látványterve, ezek szinte Scarpa síremlékter
veinek negyven évvel korábbi „változatai”.

A Bauhaus előzményeként felvillantják a 
Kassák-kör bécsi és budapesti munkáit is. Már 
az egykorú első Bauhaus-kiállításon szerepelt 
a Molnár Farkas-féle Vörös Ház. Ez szilaj 
építészetként mutatja az aktivisták lendületét. 
Akkor mindenki műfajokban gondolkodott.
A külön építészosztály kialakítását majd éppen 
a magyar hallgatók javasolták, akik azzal kísér
leteztek, hogy mit és hogyan kell tanulnia egy 
építésznek. Végül, az új modelleknél is kézzel 
foghatóbb az a lehetőség, hogy Forbát még 
látható pécsi házaihoz hetente kétszer buszos 
túrát indítanak.

Az a lehetőség viszont háttérbe szorult, 
hogy a kurátorok mai információik birtokában 
a mi szemszögünkből újravizsgálják a néme
teknek 1988-ban az MNG-ben vendégeskedő 
Experiment Bauhaus c. kiállítása témáját.
Főként, hogy a korai, ezoterikus-utópisztikus, 
Johannes Itten-féle Bauhausban mi volt a 
szerepe a magyaroknak/pécsieknek? E hiátusnak 
Moholy-Nagy korai munkáinak a tavalyi linzi 
Lentosban rendezett Bayer kiállításénál 
soványabb jelenléte (l.: Szegő Gy.: Ahoi Herbert
-  Bayer és a modernek, Magyar Építőművészet, 
2009/4) csak egyik oka. Ott a 12-ből két teljes 
termet szinte csak Moholy-Nagynak szenteltek. 
De az ő művei már nehezen megszerezhetőek 
egy kevéssé rangos/tehetős múzeum számára.
A másik ok, hogy ide a két kis házba egysze
rűen nem fért volna be több anyag.

Mert az EKF Pécs az elhelyezés szűkkeblű, 
tékozló gesztusával lehetetlen feladat elé állí
totta a kurátorokat, Bajkay Évát, Annamarie 
Jaeggit és Várkonyi Györgyöt. Az EKF egyik

nagyprojektjeként épülő kiállítótér ugyanis nem 
készült el. Abban nyilván más didaxissal, ambi- 
ciózusabb vizuális koncepcióval lehetne prezen
tálni a témát, mint a JPM Káptalan utcai 
lakóházainak szűk és zegzugos térsorában.

Az EKF Linz 2009 Bayer-kiállítása a Lentos 
kortárs tereiben, pl. helyén volt. „A magyarok 
aktív hozzájárulása az iskola szakaszonként 
bekövetkező vállalkozásához kevéssé ismert: 
a konstruktivista fordulat (a KURI-tagok, Molnár 
vezetésével) az Építészeti osztály szorgalmazá-
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K É P Z Ő M Ű V É S Z É T R Ő L V/
sa, a fémmel dolgozó designerek (Pap, Breuer), 
az építészek és fotóművészek csoportja, 
egészen a textil megújításán fáradozó Berger 
Ottiig. Az alkotói szabadság mellett -  a hagyo
mányos oktatással szemben -  a kreativitás 
hangsúlyozása volt fontos. A minden emberben 
rejlő tehetség kibontakoztatását, valamint 
a művészet és az elit összekapcsolásának nap
jainkban is példaadó kísérleteit emeljük ki kom
munikatív, innovatív és közösségteremtő karak
terük hangsúlyozásával” -  írják a kurátorok.
E komplex törekvés a kényszerelhelyezés 
keretei között akadozva érvényesül. (Bár, hogy 
„nem fértek be”, abból a „sárkány-ünnepek” 
utcai megidézésével a rendezés még erényt is 
kovácsolt.)

Már az EKF Pécs lehetséges súlypontjai 
körül kialakuló vita is szem elől tévesztette, 
hogy a Bauhaus ma nem jelen idejű sáncharcot, 
de a felismert tradíció értékeit kell, hogy 
jelentse (e történeti megközelítés immár az 
egész modernizmusra is áll...). Csak a „késlel
tetett fejlődés” és a szűnni nem akaró népi
urbánus szembenállás gátolja a tisztánlátást.
E kényszerű hiányhelyzetben a kurátorokat 
idézem ismét: „Kutatásaink elsősorban a (...) 
Bauhaus-Archiv gyűjteményeire koncentráltak.
S külön öröm, hogy ezt az első magyarországi 
nagy kiállítást a magyarok berlini bemutat
kozása követi. Tudománytörténetileg ez a lépés 
azért jelentős, mert remélhetőleg további lökést 
fog adni a Bauhaus-eszmék magyarországi 
utóéletének kutatásaihoz, ami meghaladja a 
jelen vállalkozás kereteit...” Ismétlem, a 
kutatásnak ki kellene terjednie a Bauhaus 
ezoterikus előéletére is, amit ma eufémikusan, 
romantikusnak neveznek. Pedig a Bauhaus 
időben/személyiségekben a szecessziós modern 
összművészeti szellemének folytatása. (I. még: 
Szegő Gy.: Olbrich a Bécsi Leopoldban c. írását 
a Magyar Építőművészet 2010/5-ös számában).
A művészeti ágak együttélése már Itten 
iskolájában is hasonlóan érvényesült, amint 
a Mathildenhöhén és Gödöllőn is. A naiv recen- 
zorban felmerül annak az elszalasztott 
lehetőségnek a képe is, hogy egy ilyen léptékű 
német-magyar összefogás mentén most akár 
Pécs megvalósíthatott volna egy állandó 
Bauhaus-kiállító- és kutatóbázist is. A még két 
német állam 1986-ban együtt® valósította meg 
a berlini archívumot...

Pozitívum: a tárlat vizuális arculatához tar
tozó, Czakó Zsolt tervezte -  20 tanulmányt, 450 
képet tartalmazó, 420 oldalas -  katalógus
remeklés, valamint az ugyancsak ide illeszkedő 
Kismányoky Károly készítette Pécsi Bauhaus- 
fílm is.

A pécsi bauhauslerek tartalmában nagysza
bású, a fenti nehézségek ellenére nívós meg- 
idézése talán jelzi, hogy végre tán megfogadjuk 
Simoné Weil intelmét: „tanuljuk meg becsülni, 
amink van.”

(Kapcsolódó hír: a helyi építészkamara/ 
Horváth András elnök kezdeményezésére -  
Breuer Marcell és Viktor Vasarely tiszteletére 
készítendő -  két köztéri emlékműpályázatot írt 
ki. Előbbihez, a Tudásközpont elé, Mélyi József 
javaslatára hat olyan kreatív kortársművészt 
kértek fel, akinek még nincs szobra köztéren -  
ez a meghívásos eljárás építészeti pályázatok 
esetén erősen vitatott. Utóbbihoz viszont nyil
vános, nemzetközi pályázaton szerzik be a tervet 
-  az eredményeket hamarosan közzéteszik.) ■  *

* Az írás a Magyar Építőművészet 2010/5-ös számában 
jelent meg először.

i
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Mi ez a cirkusz
Beszélgetés Kardos Józseffel, a Hungarofest-Pécs20io

EKF programigazgatójával

Pécsett 2010 nyarán újdonságot jelentettek az 
EKF-es tömegrendezvények, másképpen mozgat
ták az embereket a megújult, mediterrán jellegű 
köztereken, mint a korábbi rendezvények, hol in
terakcióra késztettek, hol szembesülésre a fizikai 
törvényszerűségekkel, s néha filozófia magassá
gokba emelkedtek. Kétkedve álltam az I. Cirkusz- 
és Utcaszínházi Fesztiválhoz, mivel a városban 
semmi hagyománya nem volt az ilyen típusú 
rendezvénynek, maximum szórványos perfor- 
manszok, egyéni, elaprózott akciók történtek. Az 
eddig Pécsett megfordult hagyományos cirkusz
iskolákhoz képest (vándorcirkuszok állatidomá
rokkal, bohócokkal, légtornászokkal...) az Euró
pában már •elterjedt, s egyre népszerűbb „újcir
kusz” iskola képviselői jelentek meg. A Hunga- 
rofest Nonprofit Kft, a Karzat Színház Nonprofit 
Kft. és a CirkuSzínház Produkció közös szervezé
sében megvalósult szinte egész hónapon át tar
tó rendezvény pécsi léptékben gigantikus utca- 
színházi és cirkuszi előadásokat vonultatott fel a 
világ minden tájáról. A 2010-es Európai Kulturá
lis Év programjában is végigvonul ez az irányzat: 
kezdve a nehezen besorolható Ennio Marchetto- 
val (2010. április 26-án lépett fel a Pécsi Nemze
ti Színházban, egy komikus, aki számtalan pa
pírfigurával, attraktív módon, élő rajzfilmet vitt 
színre), folytatva a Cirkusz- és Utcaszínházi Fesz
tivál tuniszi, francia, argentin fellépőivel, augusz
tusban a La Clique-kel (az újburleszket, a cirku
szi számokat, a varieté erotikus világát vegyítet
te a kortárs varietével, 2008 óta már csak szín
házi körülmények között lép fel a társulat) foly
tatódik a sor a novemberben érkező Tiger Lillies- 
zel (akrobatákkal és a törpékkel, zenével), vala
mint az ausztrál Circa társulattal.

— Honnan jött a Cirkusz- és Utcaszín
házi Fesztivál ötlete?

— Nemcsak Pécsett, de Magyarorszá
gon sincs egyáltalán hagyománya a műfajnak, 
nálunk nem szokás az emberek közé, 
közterekre kivinni a művészetet. Sok helyen 
ezt a műfajt már régóta űzik, szervesen beépült 
a kulturális kínálatba, például Franciaországban, 
Spanyolországban, Angliában, Hollandiában sok 
hasonló fesztivállal lehet találkozni a városok 
közterein. Amikor a kollegáimmal közösen elter
veztük ezt a fesztivált, akkor az volt a cél, hogy 
Pécsre, 2010 Európa Kulturális Fővárosába hoz
zuk el ezt a műfajt először.

— Sikerek és kudarcok egyaránt jelle
mezték a fesztivált, ön hogy látta?

— Lehetett volna még sikeresebb is, 
még jobban be lehetett volna vonni a város 
lakosságát, még van mit dolgozni a fesztiválon 
ahhoz, hogy komoly fesztivállá nője ki magát, 
de a potenciál benne van. A város befogadó 
jellegű, a helyszínek alkalmasak, csak még sok 
munka lesz vele.

— A Hungarofest 2010-ben szinte 
leköltözött Pécsre, olyan rendezvények sora 
zajlott a városban, amelyek máshol szoktak 
zajlódni egyéb években. Jövőre ez miként lesz? 
Mit lehet tudni, mi fog folytatódni Pécsett?

— Azok a fesztiválok maradhatnak 
életben, amelyeknek helyben fogadókészsége, 
szervezője van, Budapestről hosszú távon nem 
lehet a fesztiváléletet irányítani.

— A Hungarofest akkor mégis hogyan 
vonódott be ennyire a pécsi kulturális évadba?

— A 2010-es év programköltségvetése 
1 milliárd 850 millió forint, ez három forrásból 
állt össze: 1 milliárd az OKM keretéből, 450 mil
lió a városéból, 400 millió pedig a Melina 
Mercuri-díjból. Amikor a pénzfelosztás eldőlt, 
akkor az OKM úgy döntött, hogy az összeget
a Hungarofesten keresztül bocsátja Pécs rendel
kezésére. A Hungarofest nemcsak pénzügyi 
lebonyolítóként szerepel a városban, hanem 
a tapasztalataival is hozzá tudott járulni ahhoz, 
hogy minél sikeresebb legyen az EKF. Ám a 
pécsi és a hungarofestes kollégákkal közösen 
dolgoztunk, nem húznék éles vonalat, hogy ez 
városi, ez meg hungarofestes tevékenység. 
Közös munka volt.

Az „nouveau cirque” -  azaz az „újcirkusz” 
iskola a múlt század ’70-es éveiben, 
Párizsban, San Franciscóban, Ausztráliában 
egymástól függetlenül indult el. A műfaj 
képviselőinek közös jellemzője, hogy a 
korábbi állatszámok, bohóctréfák helyett 
összetettebb művészi produkciókat hoztak 
létre, s ez kezdetben keveredett az éppen 
párhuzamosan zajló kortárszenei, táncszín
házi megújulással, s így a műfajok egymást 
kölcsönösen inspirálták. Az „újcirkuszban” 
a művészi tartalom gyakran fontosabb, mint 
a technikai tudás (természetesen az is 
elengedhetetlen), így elsősorban nem 
gyerekek a megcélzott nézőközönség, hanem 
a felnőtt korosztály. Jellemzi e műfajt a 
tartalom-, és érzelemközvetítés, a történet
mesélés, a műfaji határok szabad kezelése. 
Van előadó, aki a bűvésztrükköket vegyíti 
a film- és videóművészet nyelvi elemeivel, 
van, aki táncművészeti elemeket használ. 
Magyarországon 2001-ben lépett fel először 
újcirkusz iskolát képviselő művész, illetve 
talán a legismertebb képviselőjük, a mont- 
reáli Cirque du Soleil 2007-ben, a budapesti 
Papp László Sportarénában volt látható, 
valamint a Sziget Fesztiválon is lépett már 
fel újcirkuszos társulat.

— Sok mindent elindítottak a 2010-es 
évben, visszatérhetünk a korábbi kérdéshez: mi 
fog megmaradni 2011-re, s az azt követő évekre 
a fesztiválözönből?

— Azok a fesztiválok, rendezvények 
maradhatnak meg, amelyek mellé a helyi

12 echo 2010/4

BALOGH ROBERT

La Clique
Kardos József



intézmények, menedzserek, kulturális szervezők 
és a helyi cégek állnak, utóbbiak akár 
mecénásként, mert jövőt látnak benne. Bízom 
benne, hogy az egyik életképes fesztivál 
a Cirkusz- és Utcaszínházi lesz.

— Mi kell ahhoz, hogy 2011 nyarára 
el lehessen kezdeni egy újabb ilyen fesztivált? 
Elindult már a szervezés?

— Már most tudnunk kellene, mennyi 
pénzzel fogunk rendelkezni, milyen feltételek 
között dolgozhatunk, milyen szervezői háttér
rel... Még zajlik Pécsett a kulturális intézmény- 
rendszer átalakulása, ez a bizonytalanság ural 
mindent. A kultúrának nem tesz jót az a költ
ségvetési gyakorlat, hogy az intézmények jó, 
ha áprilisban megtudják, mennyi pénz fognak 
kapni, s csak onnantól kezdve tudnak 
szerződéseket kötni a produkciókkal. Remélem 
a kultúrpolitikusok is tudatában vannak annak, 
hogy komolyabb tervezést csak két-három évre 
előre lehet végezni. Komoly fellépőket április
ban már nem lehet szerződtetni egy nyári fesz
tiválra.

— Akkor a jelenlegi helyzetből az 
következik, hogy nem lehet a Cirkusz- és 
Utcaszínházi Fesztivált 2011-ben megrendezni?

— Nem. Jelenleg még semmi sem vilá
gos. Januárig pedig bármi megtörténhet. Meg
születhet egy döntés, folynak a tárgyalások...

— Ki tárgyal kivel?
— A Pécs2oio Menedzsmentközpont 

Közhasznú Nonprofit Kft. átalakul a Zsolnay 
Kulturális Negyedet üzemeltető céggé, amely 
koncepciót készül beadni a város felé, hogy 
miként szeretnének működni -  ennek része, 
kiemelt rendezvénye lenne a Cirkusz- és 
Utcaszínházi Fesztivál. Ha a város ebben part
ner, költségvetéssel is hozzájárul, s ez a döntés 
januárig, februárig megszületik, akkor folyatód- 
hat a fesztivál. Pécsnek szüksége lenne még 
több olyan fesztiválra, amelyek a város nevéhez

Bángditos: Überfluss
FO TÓ K: T Ó TH  LÁSZLÓ

kötődnek. Óriási sikert aratott a CUF, nemcsak 
cirkuszszakmai körökben. Azt szeretném, hogy 
azt a rangot, amit például Franciaoszágban az 
Aurillac-i Utcaszínházfesztivál jelent, azt 
Magyarországon Pécs tudhassa a magáénak.

— Mi az, ami kudarcot jelentett önnek 
a fesztiválon?

— Kelet-európai betegség, hogy az 
emberek megijednek, ha az utcán valaki játszik, 
vagy kommunikálni próbál velük.

— Arra gondol, hogy az egyik 
művészt, a zöld embert a rollerjával, Adrián 
Schvarzsteint többen feljelentették a rendőrsé
gen?

— Igen, de ezt nem nevezném kudarc
nak. A spanyol művész nevetni tanított Pécsen, 
noha a szokatlan produkcióival -  megállította
a gépkocsi forgalmat, „zaklatta” az embereket -  
tette a dolgát, ilyen az utcaszínház. Tanítanunk 
kell a közönségünket, ki kell nevelnünk azt 
a generációt, aki természetesnek veszi az 
ilyesmit, nem vegzálásnak. A másik probléma, 
ami az EKF-re amúgy is jellemző, hogy az 
emberek megszokták, minden ingyen van.
Nem kell fizetni semmiért. A 2010-es évben az 
EKF dömpingben, ingyen adta a pécsieknek és 
a Pécsre látogatóknak a művészeti 
eseményeket. Bár a belépőjegy nem fedezi egy 
produkció költségét, de meg kellene tisztelnünk 
annyival a művészetet, hogy 1500-2000 forintot 
áldozzunk erre a célra. A mai napig nehéz a 
rengeteg ingyenes EKF-es program mellett 
jegyet eladni, legyen az nemzetközi rangú 
esemény. Egy 160 ezres városnak egy 400 
férőhelyes színházat, vagy cirkuszsátrat problé
ma nélkül kellene megtöltenie. Az ingyenesség 
nem jó irány, mert a fesztiválok létét veszé
lyezteti. A fizetőképes keresletre gondolok, de 
nem arra, hogy tízezer forintos jegyeket kellene 
kifizetnie a közönségnek. Ne a pár ezer forintos 
belépő legyen az akadálya a produkció megren
dezésének. És hiába vannak Pécsnek remek 
közterei, ha a városházán belül -  nem akarok 
megsérteni senkit, de ez történt -  az egyik 
osztály nem tudja, mire adott engedélyt a 
másik. Az utolsó pillanatban derül ki az, hogy 
osztozkodnunk kell pl.: egy foci VB 
videókivetítőjével, illetve más vendéglátós 
kitelepülésekkel, vagy másik rendezvény is 
ugyanoda és ugyanakkor kapott engedélyt, mint 
a mi rendezvényünk. Azt is rossz iránynak 
tartom, hogy a frissen átadott és elkészült 
Széchenyi térre ezentúl a város nem akar ren
dezvényt engedélyezni, csak nagyon kivételes 
esetben. Valószínűleg nem látták azok, akik 
meghozták ezt a döntést az argentin Grupo 
Púja előadását, ahol tízezer ember csodálta 
egyszerre a légi akrobaták műsorát és ami 
máshol Pécsett nem lett volna megrendezhető. 
Azzal egyet tudok érteni, hogy nem kell válo
gatás nélkül mindenkinek megengedni a ren
dezvényt, de világos kritériumok alapján kéne 
ezt meghatározni és eldönteni. Például amikor 
az egyik konferencia egy a tér közepére felállí
tott, igénytelen fehér sörsátorban rendezte meg 
zártkörű fogadását a történelmi értékeiről neves 
Széchenyi téren, az kifejezetten bántó volt.

— Az EKF eredeti koncepciójában 
szerepelt egy levezető félév is. Erről mit lehet 
ma tudni? Hogy áll a szervezése?

— Ennek eredetileg pár százmilliós 
költségvetése volt a központi büdzsében.
A 2011-es költségvetést a tervek szerint vala
mikor karácsony táján fogadják el a parlament
ben, addig nem lehet semmi konkrétumot

Városi nyúlok

tudni. A városnak elsősorban a saját költség- 
vetésére, saját intézményrendszerére kell 
támaszkodnia.

— Meddig marad még Pécsett?
— Az évad vége után még a beszá

molókat, elszámolásokat fogjuk írni egy ideig, 
ha utána valamelyik fesztivál folytatódik, s 
felkérnek a szervezésére, örömmel maradok 
tovább is. ■

Magma Tlízszínház
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CUF-CUF-CUF
Városi nyúltól a Küktopszig -  ízelítő az előadásokból

Bángditos (D), Grupo Púja (ARG); CNAC (Chalons 
en Champagne-i Nemzeti Cirkuszmíívészeti Köz
pont) főiskolának 21. végzős évfolyam előadása, 
Küktopsz projekt., még sorolhatnám a pécsi Cir
kusz- és Utcaszínházi Fesztivál fellépőit

A CUF egyik legnagyobb attrakciója a Grupo 
Púja K@osmos című előadása volt, amely 
elnyerte a 2005-ös Fira Tárrega Szabadtéri 
Fesztiválon a legjobb performansznak járó első 
díjat Az előadás a gömbön lógó, kapaszkodó 
művészek égbe emelésével kezdődik, a 
lebegés, a pörgés, a vizuális kifejezőerő költői 
és filozófiai axiómák felé vitte el a nézőt.
A kozmosz káoszból a rend felé haladását 
legszebben a DNS spirált formázó zárójelenet 
fejezte ki. A Grupo Púja produkciója a tér min
den pontjáról más élményt nyújtott, de a 
valóban dugig megtelt, az EKF-es évre felújított 
Széchenyi téren nem sok alkalommal volt 
egyidőben ennyi ember (az EKF megnyitóját 
kivéve). Egy hatalmas daru emelt föl egy hajlí
tott acélgyűrűkből formált gömböt (La Bola), 
amin csüngve, állva, lógva, 20-30 méterrel az 
emberek feje fölött különféle mutatványokat 
hajtottak végre az artisták, miközben maga 
a gömb pörgött, emelkedett, süllyedt. Az 
élőzenével megtámogatott koreográfia több volt 
a puszta adrenalinnövelő látványosságnál, 
szokatlan térélményt nyújtott. Az egész estnek 
beavatás jellege volt, nem csak a Vanuatu 
szigetéről származó kötélugrás miatt (az egyik 
képben a lehető legmagasabb emelt gömbről 
3-6 milliméteres polisztirol habból készült 
gyöngyöt (hungarocellt) szórtak alá, s az egyik 
artista leugrott egy kötélen a magasból (bungee 
jumping)), a körítés, a művészek átszellemült- 
sége, a közönséggel való kapcsolattartás, 
a műsor felépítése elütött a könnyű utcai 
látványosság szintjétől, a két fellépést 8 ezren 
látták Pécs főterén.

Amíg a Grupo Púja előadása sikert aratott, 
addig a Bángditos: Überfluss (Áradat) című 
előadása méltatlan volt a CUF többi produk
ciójának színvonalához. Bár felidézte bennem 
a 2008-ban meghalt pécsi performer, „énekes” 
Hardy Péter alakját. A Gruppensex egykori 
frontembere inkább az „alternaív” színházi 
tevékenységéről volt ismert (olyan darabokat 
írt, mint pl.: Tamagocsi temető, alkalmilag 
foglalkozott egérfuttatással is), társulatával a 
Pécsi Alkalmi Színházzal a színjátszás összes 
„kőbe vésett” szabályát megszegte, különösen 
emlékezetes Mrozek: Nyílt tengeren című darab
jának bemutatója a POSZT Off-on, midőn tutajt 
ácsoltak a Színház téri szökőkút fölé. Inkább 
bizarr jelenség ez, emlékszem, ahogy megszólí
totta a közeli teraszon étkezőket: „Köszöntelek 
benneteket, Éhezők!” Egy ilyen naiv színház 
pénz nélkül hiteles, de a német Bángditos hitel
telen volt, 1500-2000 embert már nem tudtak 
megszólítani a hosszadalmas, kiszámítható dra- 
maturgiájú előadásukkal. A közönség persze 
örült, égbe szökkent a szökőkút, robbantak a 
tűzijáték petárdái, de az EKF keretéből 50 mil

lióval támogatott CUF leggyengébb produkcióját 
láthattuk a Kossuth téren.

A Janus Egyetemi Színház Küklopsz projekt
jével egy kis „hazai” is került a CUF asztalára. 
Bográcsban főztek, busók, szatírok jöttek- 
mentek, mégsem utcaszínházi előadást láthatott 
a közönsége, hanem egy színház utcára kivitt 
előadását. A rendező Tóth András Ernő eddig 
nem rendelkezhetett ekkora költségvetéssel, 
hatalmas, mintegy 5 méteres Küklopszot 
építtetett tévékből, fémhulladékból, szereplők
ből sem volt hiány, meghívta a társulat volt 
színészét, Kocsis Gergőt, egy operaénekest 
Haramza Lászlót, s Rozs Tamás írta a zenét...
Az előadás lehetett volna feszesebb, de köny-

Janus Egyetemi Színház: Küklopsz

nyed, esti mulatságnak, a pécsiség felmutatásá
nak -  cirfandli bort ittak -  jól megfelelt, 
különös színt adott Mikuli jános produkciója, 
aki az Odüsszeusszal szemben elbukó 
Polüphemosnak kölcsönözte a hangját kima
gaslóan.

Urban Rabbit’s -  azaz Városi nyulak című 
előadás a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ
ban (CNAC CHÁLONS-EN-CHAMPAGNE, Francia- 
ország) készült a 21. végzős osztállyal, kollektív 
munkaként a diákokkal és Schilling Árpád ren

Schilling Árpád: Városi nyulak
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dezővel. Pécsett a 2010. július 23-25-e között 
esténként a Cirkusz és Utcaszínházi fesztiválon 
volt látható a produkció a leégett Boccaccio 
Disco parkolójában felállított Cirkuszsátorban.

Az idén 25 éves Francia Cirkuszakadémia 
a modern artistaképzés európai fellegvára. Ide 
szeretne bejutni minden fiatal, akit a bátorsá
got, ügyességet és kitartást igénylő akrobatika 
mellett a színház, a zene és a tánc művészi 
kifejezőeszközeiből építkező új cirkuszi irányzat 
érdekel. A kiválasztottak hároméves tanulmá
nyaik eredményét egy jeles alkotó irányítása 
alatt elkészülő diploma-előadásban mutatják be 
Franciaországban, később nemzetközi turnéjuk 
során. A legutóbbi, 21. évfolyam produkciójának 
elkészítésére a Krétakör művészeti vezetőjét, 
Schilling Árpádot kérték fel -  az előző évben 
George Lavaudant, a párizsi Odeon Színház 
igazgatója rendezte az előadást. A magyar 
rendező és a 16 fiatal közös munkája személyes 
történetekből: vándorlások és kalandok, 
szerelmek és csalódások, vágyak és rémálmok 
mozaikjaiból építkezve teremtett hazai poron
don ritkán látható, egyszerre költői és mulatsá
gos világot. Az előadás elsősorban a férfi-női 
viszonyról szólt, emellett egyfajta filozofálgatás 
a művészetről, a színházról a cirkusz eszközein 
keresztül. Az önkifejezés vizsgálata: meddig tart 
a művész felelőssége, s mire van lehetősége 
a néző előtt a porondon. Az előadás minden 
korosztály számára nyitott.

A Városi nyúl négy jelenetéről állítható, 
hogy több volt annál, mint amit a cirkusz vagy 
a színház önmagában meg tud teremteni, 
a létrejöttéhez ennek a két műfaj alkotóinak 
kellett találkozniuk. Az egyik egy bravúrszám.
Az ugróasztalon dinamikusan dolgozott a fiatal 
művész, a hátáról a talpára, a magasba 
szökkent, magával ragadott egészen addig, 
amíg a feje fölötti kötélen meg nem állt.
A határhelyzetet ennél jobban nem lehet 
leképezni. Kétszer is megnéztem az előadást. 
Másodjára nem sikerült neki úgy, mint elsőre. 
Volt egy picinyke megingás.

Az egyik légtornász szám a férfi-nő viszony 
játékos leképzése volt, nem a szédítő magas
ságban végrehajtott halálforgásról szólt a szám, 
hanem a trapézról lógó tartó (a férfi) pólóját 
lenyújtva húzta fel a nőt magához, s ott 
elkezdődő erotikus játék finom pillanatokat, 
gyöngédséget, civódást volt képes megje
leníteni úgy, hogy egy erőszámot láttunk.

A lehetőségek határát feszegető légtornász 
többször visszatérő figurája szerkezetet is adott 
az estnek. Schilling a jó dramaturg szerep
körében többször is nagyot lendített a szokásos 
cirkuszi szituációkon -  a magasságtól félő 
átlagember számára elképzelhetetlen bátorság 
a cirkuszi sátor tetejére felmászni, s a kötelet 
a mélybe dobni (amelyről azt gondolnánk, az 
egyetlen megoldás, hogy visszamásszunk).

A címadó városi nyúl már-már egy drama
tizált „Örkényi egyperces”. Egy újfajta, ravasz 
és szellemes nyúl-mutációról szól, amelynek 
példányai esténként kihasználják a városi 
erdősáv bicikliútját, hogy a lámpák fényében 
közlekedjenek az amúgy sötét erdőben. A nyúl 
és a biciklista találkozása és a szerepcsere 
annyira egyszerűen, költőien, finom 
eszközökkel, mégis plasztikusan lett előadva, 
hogy feledtetni tudta a többi sutább, 
fésületlenebb jelenetkezdeményt (tomboló 
tinilányok, magamutogató erőművészek, stb.)

Az Urban Rabbit’s előadásában összefért 
közvetlenség és lélegzetelállító bravúr, az

Crupo Púja

egyéni mutatványok egy közös elbeszélésbe 
ágyazódnak bele, cirkusz és színház észrevétlen 
egyesül. „A cirkusz nem csak sporttevékenység, 
hanem egy önkifejezési lehetőség, a test fizikai 
lehetőségének tanulmányozása. Engem -  szín
házi ember lévén -  a színházszerűsége ragadott 
meg, a sajátos dramaturgiája” — mondta 
Schilling Árpád.

A francia Balagan International intézet és a 
Tuniszi Nemzeti Cikruszművészeti Iskola (l’Ecole 
Nationale des Árts du Cirque de Tunis) közös 
produkciója a Sarkha (Kiáltás) címet viselte, 
július 18-án mutatták be a cirkuszsátorban. Az 
előadás nem kevesebbre vállalkozott, minthogy 
tunéziai költők műveit adják elő. A darab ren
dezője a francia Laurence Levasseur, segítője 
a tuniszi koreográfus, Sofiéne Ouissi volt.
A Sarkha az újszülött első kiáltása, a darab 
címe utalás arra is, hogy a kilenc fiatal művész 
valóban az első lépéseit teszi meg azon az 
úton, amely a színházat és a cirkuszt ötvözi.
Az előadás egzotikuma volt hogy hozzátett, volt 
hogy elvett a kifejezőerejéből. A kimagasló 
technikai tudás már-már ezoterikusán zárt 
szellemiséggel kapcsolódott össze, így az 
előadás egyes részletei érintettek csak meg, 
összetettsége, rétegzettsége nem volt képes fel- 
bomlani a nyelvet, kultúrát mélyebben nem 
ismerők számára -  hiába szerepelt a vers- 
fordítás a kivetítőn, ez önmagában nem adott 
kulcsot az értelmezéshez. ■

APRÓ ANNAMÁRIA

Élőszobrász
bajnokság
Az I. Cirkusz- és Utcaszínház Fesztiválon július 
17 -18 . között élőszobor bajnokságon mérettet
tek meg a kőszívűek és szoborlelkú'ek Pécsett. 
Az élőszobrászat igazi fővárosa Barcelona, ahol 
a főutcán egymással vetélkednek szemrebbenés 
nélkül a város állandóan változó műalkotásai a 
turisták kegyeiért.

Magyarországra a pantomim ezen formája még 
csak most kezd beszivárogni, míg máshol már 
csak a legfeltűnőbb és legprofibb performansz- 
művészek érik el a járókelők ingerküszöbét, 
Pécsett komoly feltűnést keltettek az élőszob
rászok. Akárcsak Isztambulban, 2010 másik kul
turális fővárosában, ahonnan Safak Eruyar pan
tomimművész érkezett a pécsi fesztiválra.
A törökök nagyon lelkesek az élőszobrokkal 
kapcsolatban -  meséli -  csak az utcai művészet 
kultúrája nem alakult ki még náluk úgy, mint 
azokban a nagyvárosokban, ahol az élőszobrok 
évtizedek óta jelen vannak. Nem ismerik 
az íratlan szabályokat, meg szeretnék fogni 
a szobrot, tapogatni a kosztümöt, a festett 
arcot. Az aprópénz is fontos, mert a szobrok 
nem nézhetik a nézőiket, így nem látják a 
papírbankókat, csak az érmék csengésére 
tudnak mozdulni, új formát ölteni. Látszólag 
bárki, aki megmerevedik egy utcasarkon, lehet 
élőszobor, ám valójában a performansz egy 
művészi koncepciót és testi-lelki felkészülést 
igényel. A karakter megformálásához a mozdu
latok koreográfiájának megtervezése, ruha és 
testfesték is szükséges, a szakértők szerint 
a fehér és a metál színek kölcsönzik a 
legszoborszerűbb hatást. Az élőszobrászat 
pedig nem új keletű művészeti forma, már 
a középkorban, a reneszánsz alatt is 
látványosságnak számított a tableau vivant, 
az élő szoborcsoport. Az 1840-es években P.T. 
Barnum amerikai cirkuszművész repertoárjában 
is szerepeltek, az 1945-ben készült Szerelmek 
városában (Les enfants du paradis) is feltűnik 
egy élőszobor. A 1970-ben Gilbert & George, 
a body art úttörői létrehozták a The Singing 
Sculpture utcai performanszot, ahol színes 
metálfestékkel befestve szobrokként énekeltek 
naphosszat, ez az akció már nagyon közel áll a 
mai élőszobrokhoz. Mára már a multinacionális 
cégek is felfedezték maguknak, hiszen az utcai 
hirdetés egészen különleges és figyelemfelkeltő 
módja lehet egy élőszobor. A szobrászat évente 
megtartott ünnepe pedig az arnhemi Élőszobor 
Világbajnokság, ahol a pécsi verseny győztese 
is részt vehetett.
Szoborból emberbe, emberből szoborba hát így 
változhatunk át. „Élő szép szűznek vélhetnéd 
könnyen e szobrot;/tán a szemérem tiltja 
csupán mozdulnia, vélnéd;/művészet fedi el, 
hogy csak művészet.” (Ovidius: Pygmalion) ■

FOTÓ: PÉCSINAPILAP
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„Rám nézz, ne rá!”
Ma már nem létezik egyetemes meghatározása 
a művészetnek, inkább egy relativizálódott tár
sadalmi jelenségként működik tovább a világ
ban. A színház fogalmára még létezik definíció, 
de kisebb, vagy nagyobb jelentőségű színházak 
között már nem olyan egyszerű különbséget 
tenni. A bábszínház a nyugati kultúrában jelen
leg főleg a gyerekek szórakoztatását szolgálja, 
a felnőttbábelőadások egy speciális réteg, vagy 
kisebbség kiszolgálására született: kijelenthető, 
hogy a felnőtteknek játszó bábszínház nem áll 
az érdeklődés központjában. A XV. Felnőtt
bábfesztivál meggyőzött arról, hogy léteznek 
kiugró, s pozitív példák, de ennek ellenére 
szofisztikáltan fogalmazva: a felnőttek számára 
készült bábszínház az identitáskeresés 
állapotában leledzik.

A néhány kiugró előadás éles kontrasztja 
megmutatta, hogy alig törődnek a bábszínészek 
alapvető feladatával, a kettős ráhangolódással 
(a bábszínésznek nem csak a bábu, hanem a 
közönség iránt is folyamatosan nyitottnak kell 
lennie, mert a bábu, a színész és a közönség 
egy időben van jelen a színpadon). Úgy tűnik, 
ez a trivialitás nem minden társulat számára 
nyilvánvaló. A báb, a díszlet, vagy a rendezői 
koncepció a mai bábszínház szimbóluma, nem 
pedig a színész. Pedig a báb „csak” közvetítő, 
a rendezői koncepciói „csak” fennkölt maszlag, 
ha a színész nincs a helyén. Mert bármire képes 
a báb, illetve csak arra, amit az esetlegesen iro
dalmi anyag és a színész révén közvetíteni tud. 
És jó bábelőadás esetén -  amely nyelve játsz
hat a szavakkal, a dallammal, a ritmussal, a 
logikával, a fantáziával... a közönség megmoz
dul, kizökkent, ellenáll, vagy ellágyul. A közön
ség kötődési és igazodási pontokat talál, nem
csak a gyerek, de a felnőttek is.

A mai felnőttbábszínházról reális képet 
alkothatott az érdeklődő, 50 előadást tartottak 
szűk 6 nap alatt, a 11 országból érkezett 
bábosok. A fesztivál költségvetése az EKF 
évnek köszönhetően háromszorosa volt a 
három évvel ezelőtti nyomott büdzsének. 
Kemény Henrik, a 85 éves Kossuth-díjas báb
művész bár betegsége miatt lemondta a záró
előadásnak szánt Vitéz Lászlót, mégis eljött

16 echo 2010/4

Pécsre, s játszott 10 percet. A színpadi jelenléte 
nem kondíció, nem szépség, vagy életkor 
kérdése. Vitéz László és európai rokonai -  
Punch és Judy, Karagöz -  a gyerekeket voltak 
hivatottak szórakoztatni kísérőprogram gyanánt 
a város utcáin, terein, a felnőtteknek, a szín
háztermekben egészen mást adtak.

A Kabóca Bábszínház: Kél egy-egy árnyék... 
című előadása Arany János balladáinak adap
tálására vállalkozott, s hasonlóan járt, mint 
Arany a balladáival, a magyar irodalomra 
jellemző 50 éves megkésettséget átemelte báb
színpadra. Egy ilyen típusú, véresen aktualizálni 
szándékozó előadás a múlt század ’6o-as 
éveiben bizonyára komolyan vehető lett volna, 
jelenleg a feszesen koreografált mozgás és 
néhány világítási megoldás értékelhető belőle, 
a véresen komoly előadás sokszor az unalomba 
fulladt. Hasonlóan modoros kudarc érzetét kel
tette a korábbi darabnál látványosabb 
Bitódalok (Budapest Bábszínház), a „fekete” 
varietésre vett Morgenstern versek hiteltelenül 
hangzottak a stilizált, tagjaiktól könnyen 
megváló akasztott bábok között. Ellenben 
Christian Pepino az eredeti Candide elemeit fel
használva hozott létre valami gyökeresen újat, 
előszeretettel élt a túlzással (Kunigunda melle, 
a rabbi orra egyaránt hatalmas), az előadás a 
nyelviségen túl is működik, mivel a halandzsa 
bárki számára érthető, s Voltaire regényének 
izgágaságát remekül közvetítették a bunraku 
szerű bábok. Az biztos, hogy az előadás nem 
untatta a nézőt, hanem felkavarta (pozitív, vagy 
negatív értelemben).

A legnagyobb bukást a Griff Bábszínház pro
dukciója jelentette, Parti Nagy Lajos Ibusárját 
adták elő. A leegyszerűsített, síkban mozgatott 
fikarcnyi bábok érdektelenek -  vajon milyen 
lehetett a többi előadás, ha ez az antibábozás 
bekerülhetett egy nemzetközi bábfesztiválra -  
a színészi játék pedig hozza egy rossz operett 
szintjét: sok üresjárat, öblögetés, unalom, 
egyedül Parti Nagy néhány szóvicce működött 
(a satnya előadás ellenére). Ám nagyon jól 
működött Zalán Tibor Vakkacsa tojások című 
darabja a Stúdió K  előadásában. A drámairo
dalom klasszikusait maivá tevő, trágárul ero- 
tomán parafrázist alázatosan, pontosan, remek 
technikával adták elő a színészek (megjegyzem 
nem végzett bábszínészek). Megdöbbentő rész
letességgel voltak képesek bizonyos élettani 
folyamatok ábrázolására, a bunraku bábokhoz 
hasonlóan 2-3 ember mozgatott egy bábot: így 
a mereven fickándozó bábfallosz is élte a maga 
életét.

Láthattunk hagyományos bunraku work- 
shopot, ami inkább hasonlított egy 
cégvezetőknek tartott szórakoztató tréningre, 
mint a komoly bemutatóra. A tradicionális viet
námi vízibábozás egy 90 cm mély medencében 
zajlott, a paravánok mögül mozgatott bábok

Fent: Kádár Kata

Rómeó és Júlia

Bitódalok -  Budapesti Bábszínház
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többnyire kergetőztek (kacsa kacsát, sárkány 
sárkányt, stb.) vagy népi életképeket mutattak 
be, negyedóráig érdekes volt a látvány, csak 
az élőzene minőségéért érte meg tovább 
maradni. Két bábkiállítás is nyílt, a 
Kisgalériában hazai bábszínházakat, a Parti 
Galériában idonéziai wayang bábokat mutattak 
be -  sajnos nem érvényesült az árnyékuk (ami 
a lényeg lett volna), mert zömük a falon lógott.

Egy este ío-kor kezdődő előadás ritkán 
arathat sikert, főleg egy fesztiválon. Mégis, 
a Paper Cut-ban a főszereplőnő egyszerre 
Humphrey Bogait és Ingrid Bergman, sőt 
Gregory Peck és Audrey Hepburn. A színésznő -  
Yael Rasooly -  nemcsak bábozni tudott, hanem 
jazz énekesnőként, és színházi színésznőként is 
helytállt. Az előadásban a hollywoodi fekete
fehér filmek szélesvásznú világát egyetlen 
ember elevenítette meg kis kivágott papír
bábokkal. Csak Eric Bass előadásával volt 
mérhető ez az előadás. A hat képből álló esten, 
hat portrét láthattunk, hat bábról. Hat 
egyéniséget jelenített meg, tökéletes mozgatás
sal, tökéletes színészi játékkal. Nonverbálisan 
éppolyan erősen hatott, mint amikor elváltoztat
ta a hangját, s nonszensz dalokat adott elő 
a bábbal. Úgy parádézott, hogy egyedül állva a 
színpadon, egy fejgéppel megvilágítva lekötötte 
a nézőteret. Illetve, az általam látott már a 
második előadása volt, fél házat. Nemcsak 
röhögött a nézőtér, hanem elmerengett is, mert 
az egyik rész egyszerre bölcselet, s költészet. 
Eric Bass bábtechnikája pedig tanítanivaló: 
mimikája van a bábnak, s egy idő után már 
nem látom a mozgatót. Volt egy ismétlődő pil
lanat, amikor a közönség közül hívott ki négy 
önkéntest, hogy segítsenek neki egy újabb non
szensz dalt előadni. A kopasz, énekelni vágyó 
báb beszélt az önkéntesekhez, azok meg csak 
Eric Bass-ra néztek, a báb megszólalt: — „Ne rá 
nézz, engem figyelj!” Ez az, amit kevesen 
tudnak, Foucault mód ironizálni. Velázquez Las 
Meninas című képének elemzése jutott eszem
be: mű a belső szerkezetével azonos, de ez az 
azonosság egyszerre utalás is a képen kívüli 
világra, a látható-láthatatlan világot is beemelte 
Eric Bass. Térjen vissza Pécsre mielőbb! ■
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Tenger nélküli part
European First Novelists on Pécs -  Európai elsőkönyvesek Pécsről. 
Szerk. Karádi Éva. Megjelent az Európai Kulturális Alapítvány, 
Budapest „Pécs20io”projektje keretében a Nemzeti Civil 
Alapprogram támogatásával. (Hely és évszám nélkül.)

Se fülszöveg, se bevezető nem segíti az olvasót, címből ellen
ben kétszer kettő is van: European First Novelists on Pécs -  
Európai elsőkönyvesek Pécsről. Pécs among European Cultural 
C it ie s - Pécs az európai kultúrvárosok körében. Ebből, valamint 
a kötet írásaiból derül csak ki: ez az igényes prospektus benyo
mását keltő, többnyelvű antológia az utóbbi években az Európai 
Elsőkönyvesek Fesztiválján, Budapesten vendégeskedő írók 
élménybeszámolóit közli -  Pécsről. Az egynapos pécsi kirán
dulás, illetőleg a kiadvány létrejötte elsősorban alighanem az 
idegenvezető-házigazda Csordás Gábornak és a szervező

szerkesztő Karádi Évának köszönhető. (Előbbi a jelenkor Kiadó vezetőjeként, utóbbi a Lettre 
főszerkesztőjeként is múlhatatlan érdemekkel bír a magyar kultúra európai és közép-európai jelen
létében.)

A tizenhat elsőkönyves (valójában „elsőregényes”) alkotót rövid bemutatás és fotó hozza 
közelebb az olvasóhoz. (A tizenhetedik szerző a lengyel résztvevő kísérője-munkatársa volt.) 
Hollandia, Portugália, Lengyelország, Spanyolország, Románia, Ausztria, Észtország, Lettország, 
Magyarország, Németország, Belgium, Szlovénia és Csehország képviselteti így magát; felkérésre 
írt, csekély terjedelmű és változó színvonalú szövegekkel. Ezekben a napló, a vallomás, az esszé, 
az útijegyzet, sőt a tárcanovella műfajjegyei keverednek; s ahogy a színvonal, úgy a stiláris sajá
tosságok is változóak: a nyelvi-gondolati horizont a szikár beszédmodortól a lírai mondatfűzésig, 
az alanyi prózától a filozofikus eszmélkedésig húzódik. Pécsből, illetve a vidéki Magyarországból 
a táj, az éghajlat, a házak, a történelem, az irodalom, a politika, a növényvilág vagy a borkultúra 
egyaránt meghatározó tapasztalatként jelenik meg. Több írás épül a más európai városokkal 
(többnyire a szülővárossal) való összehasonlításra -  meglehet, ez is része volt a felkérésnek.

Számos szöveghely a határtapasztalat általános tanulságait fogalmazza meg: „Az a város, 
amelyben étünk, csak a távolból válik láthatóvá, a szem, amelyet viszünk magunkkal utazásaink 
során, kétségtelenül a saját városunk szeme, és ezért állandóan összehasonlítunk” (Ana Esteban; 
33.). — „A határon mindenki külföldi, mindenki idegen” (Adela Greceanu; 38.). — „A világ nyelvi 
és kulturális sokszínűségénél csak az csodálatra méltóbb, hogy képesek vagyunk megérteni 
egymást -  még e sokszínűség ellenére is” (Peteris Puritis; 73.). Pécs dicsérete is örvendetes műfa
ji kötelezettségnek tetszik: „Pécs, ahonnan megérkezésem után máris elutazom, varázslatos város. 
Szülővárosomhoz hasonlíthatnám” (Andrea Grill; 46.). - „A pécsi emlékek kiszakítanak a lélektelen 
szenvedélyből, s lehetővé teszik, hogy megérezzem a lineáris és véges időt” (Dávid Zábransky; 
126.). A Budapesttel való összevetés sem tanulság nélküli: „Pécs szép város volt -  alighanem még 
mindig az - ,  főleg néhány nap zsúfolt és forró Budapest után” (Gerbrand Bakker; 6.). — „Meg
érkezéskor fényrobbanás fogad, megváltozott az évszak, a levegőnek más az illata, mint 
Budapesten, a háztetők ragyognak, és mi próbálunk hozzászokni ehhez” (Ana Maria Sandu; 83.).
S meglepően erős motívumként tűnik föl a tenger toposza; a hiány olyan alakzata gyanánt, amely 
a derűvel kevert mélabú közép-európai létérzésében az elveszettség méltóságát, a köztesség szép
ségét ragadja meg: „A Budapest-Pécs út a horvát határnál ér véget. Egy pillanattal később szinte 
már érzem is a sirokkó leheletét, érzem a tenger cseppjeit és a hal ízét a számban” (Anna Dziewit; 
27.). — „Szeretnék itt maradni, annak ellenére, hogy a város peremén nincs ott a tenger. Kit 
érdekel?” (Ana Maria Sandu; 85.). — „Egynapos pécsi csavargásunk egész ideje alatt nem tudtam 
megszabadulni a mélabútól, amellyel a tágas síkon hajótörött pannon tengerészeket figyeltem, 
akik alól egy szép napon kiszáradt a tenger. Néztem e lobogó mediterrán lelkeket, foglyul esve 
oly messze a Mediterrántól, és arra gondoltam, ahogy a mediterrán embernek a tengerhez tartva 
át kell haladnia néhány leterített törölközőn, felborított nyugágyon vagy napernyőn, úgy a magyar 
mediterrán ember útjában is ott terpeszkedik például egész Szerbia, amit ajánlatos nagy ívben 
kikerülni” (Gorán Vojnovic; 116.).

Az írások többsége az eredeti nyelven és magyarul olvasható; néhány esetben angol fordítás
ban is; egy ízben -  érthetetlen módon -  csak az eredeti és az angol változat szerepel. Ezen fölül 
csupán a szembántóan apró betűket fájlalhatjuk -  minden egyéb vonatkozásban igényes és fontos 
kiadványról beszélhetünk. Ha irodalmi értelemben zömükben nem fajsúlyos szövegek is ezek, 
szimbolikus értékük -  különösen az EKF időszakában -  nem lebecsülendő, s talán még turisztikai 
hatásuk is lehet. Pécsi olvasóknak érdekes lehet a kívülállók első reflexiója; nem-pécsiekben 
pedig éppenséggel az érdeklődést keltheti föl a város és a térség iránt.

Mindezeken túlmutatóan a politikai határokat nem ismerő könyves kultúra dicsérete is ez 
a szerény könyvecske, a józan beszédé és a gondolkodó írásé. S mint ityen, óhatatlan eréllyel 
szegül szembe azzal a mentalitással, amelyet Ray Bradbury egy tündéri novellája -  a feleség 
alakjában -  oly gyöngéden karikíroz: „Ekkor megjelent az ablakban a felesége feje. -  Mutasd csak 
meg nekik a könyveimet! -  kiáltott fel Ricardo. /  A nő zsémbelt és motyogott egy sort, de egy pil
lanattal később kinyújtott egy, két, majd fél tucat könyvet, csukott szemmel és elfordított fejjel, 
mintha bűzlő halakat szorongatna” {Napfény és árnyék, ford. Roboz Gábor). ■

ElJIlQBta '« 
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Egy kis PánBalkán, 
egy kis zene

Egy héten át pezsdítette az amúgy sem ese
ménytelen pécsi kulturális életet a PánBalkán Art 
Piknik nevezetű fesztivál, mely változatos műsor
ral, ötletes PR-ral, fiatalos hangulattal vonzó le
hetőségeket kínált a szórakozni vágyóknak és a 
zenei látókörüket szélesíteni kívánóknak egya
ránt

Ahogy a fesztivál nevéből is sejthető, olyan 
nemzetközi „összejövetelről” van szó, melyben 
a szomszédos országok, elsősorban a tőlünk 
délre, délkeletre lévők játszanak kiemelt szere
pet, és adnak ízelítőt népzenei illetve könnyű
zenei világukból. E kettőt itt nem is válasz
tanám szét -  több olyan előadó is fellépett, 
aki saját népzenei gyökereiből (is) táplálkozó 
szabad feldolgozásokat adott elő. Népzene, 
világzene, popzene, jazz, „freestyle” improvizá
ció... a határok elmosódtak, eltűntek -  néha 
egy produkción belül is, a fesztivál egészét 
nézve pedig végképp. Ez nem is véletlen: a 
rendezők nyíltan felvállalt célja volt, hogy erre 
a hétre minden földrajzi és kulturális határtól, 
skatulyától mentesen, a szabadság és a játékos 
alkotókedv jegyében együtt muzsikáljon a 
Balkánról (Déli Kulturális Övezet) és környékéről 
érkezett, válogatott társaság.

Sőt! Nem csak a válogatott társaság! Rajtuk 
túlmenően, bárki aktív részese lehetett a közös 
zenélésnek a fesztivál ideje alatt, ugyanis -  
mint ahogy bárki megtapasztalhatta -  a Pécs 
belvárosi köztereire kiállított zongorákon 
reggeltől estig bárki játszhatott, a maga és a 
városi sétálóközönség örömére. Magam is zon
goraművész lévén, próbát tettem az utcazon
gorán (pianinón), mivel utcazenélni zongorista
ként még nem volt lehetőségem. Belefeledkezve 
a játékba nemhogy csak tapsot kaptam, hanem 
kétszáz forintot is tettek a zongorára -  zavarba 
ejtő momentum volt.

Ami a koncerteket illeti -  egy közbejött 
betegség miatt sajnos csak egy napot tudtam 
tölteni a fesztiválon, így három előadásba volt 
lehetőségem belehallgatni: az első a román 
származású Alexander Balanescu hegedűművész 
szólóprodukciója, a második a bolgár-izraeli 
összetételű Light in Babylon nevű együttes fel
lépése, a harmadik a szlovákiai New Music 
Ensemble jazz-együttes koncertje.

Eredetileg a koncerteket a szabad térre 
kihelyezett zongorák körül tartották volna, de a 
túl hűvös idő miatt sajnos ettől el kellett térni. 
A fellépésekre így a Király utcai „póthely
színeken”: az egymás szomszédságában lévő 
Cool Tour Caféban és az EgzoTee teázóban 
került sor. Nem volt mit tenni -  zárt térben 
piknikeztünk.

Nagy várakozással néztem Alexander 
Balanescu fellépése elé, hiszen nem kis 
hírnévre tett szert műfajában. A hegedűművész 
kíséret nélkül, szólistaként lépett fel, annyi 
„könnyítéssel”, hogy hegedűje vastagon ki volt 
erősítve a relatíve kis méretű Cool Tour Café 
zenés helyiségében, mely által a zene hangjai 
ellenállhatatlanul betöltötték a hallgatóság 
elméjét, megkönnyítve a ráhangolódást és 
kizárva a zavaró tényezőket. (Az áldott elektro
nikának még egy folyamatosan sírdogáló 
gyereket is majdnem sikerült elfeledtetnie 
velem, szemben a klasszikus zenei koncertek 
ihletett pianissimóival, melyeknek szétveréséhez 
egy nagyothalló néni cukorkapapír-zörgetése is 
bőven elegendő.) Félreértés ne essék: egy 
hagyományos hangszer hangzása mesterséges 
beavatkozás nélkül a legszebb és a leghitele
sebb, de esetünkben a praktikum előtérbe 
helyezése meggyőzött.

Első számként Balanescu saját kompozíció
ja, a „Three Studies” (Három tanulmány) hang
zott el, mely a hagyományos népi hegedülés 
elemeit a mai könnyűzene műfajával ötvözte.
A művész erőssége már az első percekben meg

mutatkozott: jó hangulatteremtő-képességgel 
rendelkezik. Olyan zenét játszik, melyre 
könnyen rá lehet hangolódni, és a zene ter
mészetes módon magával sodorja az embert, 
akár egy vízfolyás a csónakot. Az első tétel, a 
„Polyphony” szívből jövő melankóliát sugárzott, 
a második tétel, a „Molto Perpetuo”, érdekes, 
szapora ritmikai aszimmetriákkal bombázott 
minket, hosszan magánál tartva figyelmet... 
majd a végén, lüktetését végig megtartva, telje
sen fokozatos halkulással tűnt el a semmibe.
A „Motoric” című markáns zárótételt pedig az 
amerikai populáris zenére (is) kifejezetten 
jellemző 3+3+2-es lüktetésű ritmikai hangsúlyo
zás uralta. A szerző-előadó nem csak a hangok
kal, hanem azok hiányával is ügyesen bánt: 
a hangsúlyos, lökésszerű akkordokból álló 
hangfolyamot gyakran szakították meg 
meglepetésszerű szünetek, melyeknek csöndjei 
legalább annyira intenzívek voltak (szinte kiál
tottak), mint maguk a hangok.

Egyvalami azonban egyre nagyobb mérték
ben zavart a koncert folyamán: Balanescu tech
nikai felkészültségének hiányossága. Nem egy 
helyen esett nehezére tisztán, szép hangon, sőt, 
ritmikusan (!) játszani. A népi gyökerű 
hegedülésre természetesen jellemző az 
akadémikus pallérozottság hiánya, s ezt nem is 
rovom fel neki, hiszen e világ természetéhez, 
hangulatához, habitusához hozzátartozik a 
spontán, „tenyeres-talpas”, kifinomultságra nem 
törekvő, de mindig őszinte játékmód, amibe 
belefér egy pár jóízű „melléhúzás” -  akár hang- 
magasságban, akár időben értve a „mellé”-t.
De ez csak bizonyos határok közt igaz. 
Balanescutól -  ha már hírességről beszélünk -  
többet vártam volna technikai tudásban, 
különösen ritmusérzék terén. A fentebb említett 
ritmikus anyagok lüktetését igazán jobban 
kézben tarthatta volna; helyenként egyenesen 
ügyetlennek, szétszórtnak éreztem az egyébként 
markánsnak szánt zenei folyamatok kivitele
zését. A hegedű pedig nem ritkán recsegett, 
ami egy pontig hangulatos és az anyaföld nyers 
illatát idézi, de egy ponton túl kissé igénytelen
nek hat. Ahogy esik, úgy puffan? Miért van ez?

A mérleg azonban pozitív: a zene üzenete 
igenis átjött; a művész eljuttatott minket vala
honnan valahová, s improvizációjának hatása 
alatt ismételten megfogalmazódott bennem 
valami, amit már régóta igaznak érzek: az a mai 
zenész, aki a saját zenéjét játssza, minden 
körülmények között tud valami újat mondani a 
világnak. Kicsit, vagy nagyot, többé vagy kevés
bé jelentősét... mindegy. Újat tud mondani — 
valamit, amit ebben a formában még nem hal
lottunk. Ezért biztatom minden klasszikus 
zenész tanítványomat és barátomat az 
improvizációval és a kompozícióval való 
foglalatoskodásra. Ha az embernek önálló zenei 
gondolatai vannak, sokkal többféle örömöt tud 
nyújtani a hallgatóságnak, mint egyébként.
A felfedezés, a spontaneitás, a megismétel
hetetlen percek örömét... ha e percek 
tökéletlenek, akkor is. Ez a műfaj szépsége.

Alexander Balanescu
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A Light in Babylon 18.30-as koncertje kevés
bé mély nyomot hagyott bennem. Nem volt 
más, mint egy jó énekes, szép, kifejező hang
gal, magával ragadó előadói készséggel, azon
ban egy mindig ritmikus és végtelenül egyszerű 
gitár- és dobkísérettel, amely ugyanazokat 
az akkordsorokat ismételgette körbe-körbe, 
a lehető legkönnyűzenésebb egyszerűséggel. 
Csak a szöveg változott versszakonként (s ezzel 
együtt az énekes előadásmódja), de a háttér 
mindig ugyanaz volt, mint egy mozaikokkal ki- 
csempézett fürdőszoba fala. Szépen szól, jól 
szól, de egy idő után határozottan elegem van 
belőle. Nem értem, hogy a hat-nyolc perces 
zenei számok megtervezésekor hogy szorult 
ilyen kevés zenei kreativitás ebbe a társaságba. 
Ezt egészen konkrétan egy kísérőautomatika is 
utánuk tudta volna csinálni, csak be kell prog
ramozni, és már megy is.

Az intenzív és érzelmileg tartalmas ének
előadás miatt azonban mégis jólesett hallgatni 
a zenét, mely akkor is őszinte érzelmek 
megélésével ajándékozott meg, ha bizonyos 
agyterületeimet a zene monotonitása takarékra 
tette. De még ez utóbbi alól is tudok kivételt 
mondani: az aszimmetrikus ütemmutatójú, 
gazdagabb alapritmikájú számok esetében már 
jóval kevésbé volt zavaró a sok ismétlés -  a 
2+2, 4+4-es elvhez szokott nyugati ember újra 
és újra felfrissülhetett az ezt tökéletesen kike
rülő lüktetés hallatán.

Az előadásban felismertem azokat a közel- 
keleti népi hangsorokat, melyeket az együttes 
nevében lévő „Babylon” szó már sejtet, pon
tosabbat azonban nem tudok az elhangzott dal
lamok eredetéről.

Szerintem ettől a koncerttől mindenki 
a saját zenei hátterének függvényében kapott 
élményeket. Popzenei hátterű hallgatók minden 
bizonnyal teljes mértékben elégedettek lehettek 
a valóban jó minőségben előadott muzsikával, 
a klasszikus vagy jazz vonalon mozgó zenehall
gatók azonban -  gondolom -  csak akkor 
találták meg a számításukat, ha kifejezetten 
azért jöttek, hogy kikapcsolódjanak, nem pedig 
azért, hogy feltöltődjenek.

Este nyolckor azonban telibe kaptam ennek 
az ellenkezőjét. A New Music Ensemble pezsgő 
és energikus jazz zenével dobta fel az oda
érkezők hangulatát, engem is beleértve. Ez az 
a fajta zene, amire nem lehet nem odafigyelni.
A szaxofon és a rézfúvósok rikító színei, a pro
vokatívan gazdag, kicsattanó ritmus- és harmó
niavilág, és a virtuóz szólóhangszeres játék a 
jazzre általánosan jellemző vonások, s az itt fel
lépő fiúk annak rendje s módja szerint tálalták 
nekünk mindezeket, intenzív és minden ízében 
minőségi szórakozást nyújtva közönségüknek.

Ahogy frontemberük elmondta, ez az első 
alkalom, hogy ebben a formációban lépnek fel. 
Néha valóban érezni lehetett egy hajszálnyit, 
hogy nem egészen vannak még összeszokva, de 
erre kitérni szőrszál- (vagy akkor már inkább 
hajszál?) hasogatás volna. A formáció 
érdekessége, hogy a szóló szaxofon és a szóló 
harsona dallamai alá a basszust -  ellentétben 
az erre általában használatos nagybőgővel -  
egy tuba játszotta. Kisméretű jazzegyüttesben 
tubást én még legalábbis nem hallottam szere
pelni, érdekesen hatott a maga öblösségével.

A dobos pedig a puha verőkkel megszólalta
tott tom-tomok szokatlan hangzásával lepett 
meg: így megütve elkezdenek hasonlítani az 
üstdobokhoz. Kíváncsi vagyok, vajon fordítva is 
így van-e? Kemény fával megütött üstdobbal 
lehet tom-tomot imitálni? (Kérem, nézzék el egy 
zongorista rövid töprengését az ütősök 
titkairól...)

BALOGH RÓBERT

Pán? Balkán?
A PánBalkán Art Piknik összmú'vészeti fesztivál 
koncertjei és zenei műsorai mellett augusztus 
30. és szeptember 5. között kortárs street-art ki
állítást rendeztek az utcán és maradandó tér-re- 
habilitációt is folytatnak. A városban, a köztere
ken több helyen találkozhattunk installált zongo
rákkal, de egyedi térbútorokra is bukkanhatunk 
az Északi Várfalsétányon.

Az Angliából útra indult „Play me, l’m yours!” 
utcazongora-projekt keretében Pécs utcáin 
zongorákat helyeztek el: a tizenkét hangszert 
előzőleg hazai és a balkáni országokból érkező 
képzőművészek díszítették (installálták) fel, a 
kiállítás ideje alatt -  egy hét -  akárki szabadon 
megszólaltathatta a hangszereket. Filip Badurina 
(Horvátország) „elektromos hangszerré” festette 
át a zongorát, a pécsi Lowas Péter a street-art- 
ban szokásos stencilezéssel, matricázással John 
Cage-nek állított emléket az általa installált 
hangszerrel, de készült még napóra-zongora 
vagy Jukebox-zongora.
Az utcán egy konvencionális műtermi kiállítás
sal szemben a műtárgyak, azaz minden zongora 
megérinthető volt, s bárki zenélhetett rajtuk, 
ahogy azt egy zongora hirdette: a „Zene min
denkié.” A kiállítás után 12 intézmény fogadta 
örökbe a „street-art”-pianínókat: Korai Fejlesztő 
és Integrációs Központ, Fogd a kezem 
Alapítvány, Támasz Alapítvány, Integrált Nappali 
Szociális Intézmény....

A PánBalkán Art Piknik ideje alatt az Északi 
Várfalsétányon „Padok és városok sétánya” 
címmel kortárs street-art kiállítás nyílt, mely 
az Európa Kulturális Fővárosa címre korábban 
pályázó hazai „második körös” városokkal 
(Debrecen, Eger, Miskolc, Budapest, Győr) 
közösen valósult meg. A szervezők alkotáspá
lyázatot írtak ki a köztéri padok újraálmodá- 
sára, a követelmények között szerepelt — ►

A harsonás szólistát az elején túl óvatosnak 
éreztem, valószínűleg azon igyekezett, hogy 
semmiképpen se nyomja el a szaxofonost, akit 
viszont amúgy nem kellett félteni: egyrészt, 
mert a játékos egyénisége fiatal kora ellenére is 
elég erős volt, másrészt, mert a szaxofon a 
fafúvósok közül a legerősebb hangszer -  nem 
csak kinézetében, de hangerejében is már 
inkább a rezekhez, mint fafúvós társaihoz 
hasonlít.

A nap legvégén pedig, a késő esti órákban 
kezdetét vette az összművészeti improvizáció -  
a Piknikre érkezett különféle muzsikusok előre 
meg nem tervezett, spontán, közös produkciója, 
melyről az az érzésem, hogy talán ez 
testesítette meg, ragadta meg legjobban a fesz
tivál szellemiségét. A hét folyamán többször is, 
szinte minden éjjel sor került egy ilyen meg
mozdulásra.

A PánBalkán Art Piknikből jó dolgok sülhet
nek ki. Én már meggyőződtem róla, hogy egy 
kis Balkán senkinek sem Art... Ha ismét 
megrendezik, jöjjenek el! ■

„Vízi zene —  Egy kis éji zene"
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a természeti-építészeti közeggel való harmónia 
és az időtállóság. Az így elkészült padok nem 
csupán műalkotások, képzőművészeti installá
ciók, hanem ütésre készült utcabútorok. 
Végigpróbáltam őket, a zöme kényelmetlen, 
de bárki letelepülhet rájuk a jövőben is.

A pécsi DobokayZoltán játékos hullámzást 
vitt a pad ülőfelületébe (nem találtam rajta 
olyan pontot, ahol ne nyomott volna 
kényelmetlenül), az egri Fajcsák Dénes 
Iránytűpadot készített, amely a két város közti 
távolságot is megmutatja: a távolságmérőn 
326 km szerepel. Urbán Tibor, miskolci 
képzőművész fekete-fehér padjának elkészíté
sébe belevonta a Miskolci Egyetem 
Antropológia szakos hallgatóit, akik városukról 
alkottak rövid véleményeket, melyeket önta
padós papírra nyomtatás után kasírozott fel a 
művész a padra. A legfeltűnőbb pad alkotóját, 
Kovács Marinát (Győr) a folyóparton üldögélő, 
merengő ember testtartása ihlette a pad alakjá
nak megtervezésére (sehogy sem esett rajta 
kényelmes ülés, fekvés). Hutkai László (fafaragó 
iparművész) a debreceni pályázat győztese 
akácfapadjának alkotórészei hagyományos, 
népi formákat, és új jegyeket kevésbé hordoz
nak, a debreceni „szellemiséget” tükrözi a pad 
háttámláján lévő díszítő fafaragás, amely a 
Napot jelképezi, s egyben Debrecen címerének 
is egyik eleme. A budapesti Horváth Kolos 
építész padterve „L” alakot formáló tartóelemei 
szoborként funkcionálnak, az ülőfelületének 
jobb oldalán Budapest kontúrja jelenik meg.
A padok közül kitűnik még Hajas Katinka 
(szobrász) műve, amely a használt tetőcsere
pek szép patináját és nemes anyagát alkalmaz
ta alapanyagul, s egy kör alaprajzú, virágfor
mára emlékeztető ülőbútort készített az újra
hasznosítás és a környezettudatosság 
jegyében, talán az egyetlen, amely valóban 
alkalmas is a hosszabb ücsörgésre.

Ez a projekt is többnek hangzik, mint ami 
eredményt hozott. A zsűriztetett padok által 
ment-e előbbre a világ? Az utcabútor újragon
dolása nem történt meg, az elhelyezett ülőalkal
matosságok mennyisége, minősége, némelyik 
komolytalansága nem hozott jelentős mérvű, 
minőségi javulást az Északi Várfalsétányon, de 
a mintha élményt megadták. Ahogy az egész 
PánBalkáni kezdeményezés egyszerre szim
patikus s egyszerre tűnik csupán hangzatos 
kezdeményezésnek. A Kultúrkertben ide-oda 
elhelyezett manócskák, plakátok nem vehetők 
igazán komoly utcai művészetnek. Az sem

PánBalkán... Fanfár

Lajkó Félix

Esma Redzepova

derült ki a honlapjukról, hogy egyáltalán van-e 
jövője a fesztiválnak, vagy csak egyetlen alka
lomban gondolkodtak.

A szervezők a szeptember eleji esőt éppúgy 
nem kalkulálták bele a terveikbe, mint a 
szőlősgazdák (utóbbiak az eső 
következményeként fellépő rohadás miatt fél
tek erre gondolni). Az Európai Kulturális 
Főváros folyamatos programözönében az utca- 
zongora-projekt élénk színfoszlányt jelenthetett 
a hagyományos értelemben vett magas-kultúrát 
fogyasztóknak, a szélesebb közönségréteg 
számára pedig, akik amúgy nem nagyon látnak 
zongorát, maximum a tévében, már talányo
sabb jelentéstartalommal bírt. Öröm volt látni 
kisgyereket zongorabillentyűket csépelni, vagy 
egy-egy művészi szinten zongorázni tudó spon
tán, vagy akár előre leszervezett előadót. Bár 
jelmondatában utal Pécs a mediterrán hangu
latra -  elég Zágrábig elmenni, s meg lehet 
tapasztalni a különbséget -  mégsem vagyunk 
annyira spontának, hogy egy zongora önmagá
ban elég indok lenne arra, hogy játsszunk 
rajta. Épp ezért helyénvaló ez a projekt. És 
a zongorák további sorsa is küldetésszerű. De 
a rossz időjárás miatt, több napot szabályosan 
elmosott az eső. Esőhelyszínek terén nem áll 
túl jól a város, ha csak egy egy-két éves 
belvárosi teázót, vagy egyetemi kocsmát tudtak 
kinevezni Alexander Balanescu koncert
helyszínének rossz időben.

A koncertprogram nem hozott kiemelkedő 
eseményeket: Alexander Balanescu közös fel
lépése a Singas Project nevű pécsi zenekarral 
meglehetősen középszerűre sikeredett, a 
hegedűvirtuóz hozta a szokásos formáját, csak 
kevéssé passzolt a nu jazzt játszó pécsi formá
cióhoz, különösen érthetetlen volt az 
énekesnő, Berger Dalma szerepe, előadásmód
ja, amint szinte végig affektált, hátat fordítva 
riszált a közönségnek. Lajkó Félix és Esma 
Redzepova koncertje kellemesen belesimult az 
EKF balkáni vonulatába, sem újdonságot, sem 
érdekességet nem jelentettek (mindketten már 
léptek fel Pécsett), csak kellemes kikapcso
lódást nyújtottak. Persze rosszabb években ezt 
is illene megbecsülni. Ahogy a PánBalkán Art 
Pikniket is. Sokadik alkalommal kellett azt gon
dolnom: a kevesebb vállalás több eredményt 
hozott volna. ■
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A kulturális
Jethro Tull, Seal, Goran Bregovic, 

Buena Vista Social Club

Minden magára valamit is adó kulturális főváros 
éves rendezvényei között kitüntetett helyen sze
repelnek a széles közönséget vonzó könnyűze
nei események (lásd korábbi EKF helyszínek). 
Hisz amellett hogy a világhírű előadók sokakat 
idecsábítanak más vidékekről is, az adott hely 
rangját is emelhetik a nívós koncertek. Pécs 
2010-es EKF évadában négy közismert, koráb
ban Magyarországon már megfordult elő- 
adót/együttest szerepeltetett, a kortárs könnyű
zene pillérprogramjaiként

Jethro Túli, július 4.
A 18. Paksi Nemzetközi Gasztroblues Fesztivál

2010-ben az EKF csatolt régiós rendezvénye 
lett, ebben közrejátszott az is, hogy ez az 
ország legrégibb tematikus fesztiválja. 1993-tól 
évente olyan rock- és bluesklasszikusok léptek 
itt fel, mint a Spencer Davis Group, a Ten 
Years After, a Colosseum, Keith Emerson, Cári 
Palmer, a Yardbirds, a Manfred Mann Earth 
Bánd, a Holmes Brothers, Mick Taylor, a 
Nazareth, stb. Idén a tradíciókhoz híven újabb 
rocklegendákat hívtak meg: Roger Chapmant 
(ex-Family) és Ken Hensley-t (ex Uriah Heep), 
valamint a műfaj egyik állócsillagát, az erre 
az alkalommal a Sturcz Quartettel kiegészült 
jethro Túlit. A fesztivál záróprogramjaként a 
Makovecz Imre tervezte egyedi fakonstrukciójú 
ASE sportcsarnokban rendezték kulturált kö
rülmények között, ülőkoncertként a brit legen
da fellépését. Már a délutáni hangbeálláson is 
rácsodálkoztam, hogy a több mint negyven éve 
a csúcson lévő lan Anderson fuvolás még ma is 
a maximumra törekszik: a Jethro Túli 
egyébként elég mogorva frontembere semmit 
sem bízott a véletlenre, a legnagyobb precizi
tással órákig próbálgatták az optimális 
hangzás elérését. Hisz az öt zenekari tag mel
lett még a négy vonóst is szinkronba kellett 
hozni. A koncertre nemcsak Pécsről érkeztek 
sokan, hanem Budapestről és az ország külön
böző helyeiről is.

Az 1967 óta működő formáció a stílus
teremtő második albumukról (Stand Up 1969) 
a lüktető, aszimetrikus ritmusú Nothing is 
easy-vel indított, majd váltásként a szintén 
erről a korongról származó bluesrockos A New 
Day Yesterday jött, mindjárt bemutatva, hogy 
a progresszív rock, a blues, a jazz és a kelta 
folklór elemeiből klasszikus attitűddel megfor
mált zenei világuk ma is teljesen korszerű. 
Anderson sajátos éneklési stílusa is egyedinek 
számít, a különböző hangfekvésű dallamvariá
cióktól az énekbeszédig terjed skálája. Már 
1976-ban egyik számának félig viccesen a Túl 
öreg a rock and rollhoz, túl fiatal a halálhoz 
címet adta. Ez talán annyiban érvényes a mára, 
hogy 63 éves korára azért kicsit megkopott 
hangjának a fénye, de ezt hihetetlen 
muzikalitásával, excentrikus színpadi jelenlété
vel, mozgásával feledtetni tudta. A fuvolának
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évad nyári könnyűzenei nagykoncertjei

lan Anderson Qethro Túli)

viszont továbbra is, vagy még inkább varázs
latos mestere, hatalmas intenzitással fújta 
strófáit, közben szokása szerint párhuzamosan 
különös fújtató, hörgő mellékhangokat is 
eleresztett. Sőt olykor még éneklés közben sem 
vette el szája elől instrumentumát, ami a bizarr 
megszólalást fokozta. Az 1972-es, finom 
akusztikus megszólalásra épülő, lírai Life is 
a Long Song-ban a régi társ, az 1968-tól vele 
gitározó Martin Lancellot Barre és az 1981-től 
vele dolgozó Doane Perry dobos mellett a 
szólóprojektjeiből idekerült Dávid Goodier 
basszusgitáros és John O’Hara billentyűs remek 
társnak bizonyultak. A koncert erejét a régi 
számok friss variánsokkal tűzdelése, a nem 
ismert kreatív megoldások fokozták, s ez a 
dalok ismerőire is az újdonság erejével hatott. 
Ez különösen a Sturcz Quartet beszállására 
érvényes, hisz ilyen hangszerelésben egész más 
dimenzióba kerültek a számok. A Zeneakadémia 
elvégzése után 1992-ban alakult és Sturcz 
András csellós vezetésével működő magyar 
vonósnégyes a világ számos pontján közismert, 
klasszikus repertoárjuk mellett a crossover 
műfajaiban is gyakran kirándulnak. Játszottak 
már többek között Al Di Meola, Chris 
Thompson, Bonnié Tyler, a Buena Vista Social 
Club és a Jethro Túli fellépésein, sőt lan 
Anderson 2003-as Rupi’s Dance szólóalbumán 
is közreműködtek. A progresszív rock egyik 
etalonjában, a ritmus és hangulatváltásokban 
oly gazdag 1972-es Thick as a Brick konceptal- 
bum mintegy tízperces részletében erősítették 
a megszólalást, bár hangosítási problémák 
miatt nem elég jól hallatszott játékuk. Viszont a 
Jethro Túli 1969-es J.S. Bach átiratát, a Bourrée 
(in E minor) régizenei, barokkos zenekari 
témáját már jó hangosítási arányok között ők 
vezették fel; ez a klasszikrockos dallam az est 
egyik csúcspontja volt. Ugyanígy Sturczék támo
gatták meg a nagyívű Budapest című kompozí

ciót, melyet Anderson 1986-os magyarországi 
élményei ihlettek: budapesti koncertjén a back- 
stage-ben egy magyar lánnyal jött össze...
Rá is került a következő évi Crest of a Knave 
(Grammy-díjat elnyert) albumára. A koncert 
végére tartogatott Aqualung-ban C71) ért össze 
annak idején Barre elektromos és Anderson 
piciny akusztikus gitárjának kettőse, mely azóta 
is erőssége virtuóz játékuknak. Most a közön
ség ovációjára még nagyobb energiával szólal
tak meg a folkos, begyorsuló, rondószerűen 
szerkesztett dallamok. A régóta zárószámnak 
számító Locomotive Breath C71) dinamikai 
váltással rockos lendületet kapva búcsúztatta 
az elkápráztatott közönséget. Csak azt sajnál
tam, hogy nem Pécsett rendezték ezt a kon
certet, hisz a rock- és bluesklasszikusoknak 
jelentős a tábora a baranyai megyeszékhelyen 
is, ahová az utóbbi években e műfaj rangos 
képviselői nem jutottak el.

Seal 2010. július 13.

A sokáig lebegtetett U2, illetve Sting szuper
koncert helyett végül a színes bőrű énekes,
Seal felléptetése mellett döntöttek az EKF 
szervezői, popzenei csúcskoncertként. Az 1963- 
ban nigériai anyától és brazil apától Londonban 
született Seal Henry Sámuel 1990-ben tűnt fel 
az acid-house-os Killer című slágerrel, majd sor
ban jelentek meg pop-soul hangvételű dance 
sikerei és lírai számai. 1995-ben aratta eddigi 
legnagyobb elismerését a Batman-film betétdal 
Kiss from a Rose-zal, Grammy-díjakat is 
begyűjtve. Következő lemezeivel is sikerült 
megmaradnia a kommersz angol soul/rhythm 
8 c  blues mezőny élén. 2007-es „System” című 
albuma viszont túl vegyesre sikerült: a korai 
house-os, diszkós hangzásokat nem igazán 
tudta a kor kívánalmainak megfelelően ötvözni 
a finomabb megoldásokkal. A szakmai kritikák 
is elmarasztalták, és a közönségfogadtatást te
kintve is megbukott a lemez. Ezért, hogy addig

Seal

a félórás programjuk végén előadott 
Magyarország-ot énekelték már többen velük. 
Addigra négy-ötezer néző gyűlt össze, s fél 
kilenckor érkezett Seal és csapata (basszus- 
gitáros, két gitáros/billentyűs, dobos és a négy 
hölgyből álló fúvósszekció, trombitával, harso
nával, szaxofonnal). A klasszikus Detroit-i 
Motown-sound nagyágyúitól, a Temptations-től 
átvett 1972-es Papa Was a Rolling Stone 
pszichedelikus sóul számának hatásos feldolgo
zásával kezdtek, belecsempészve egy egyéni 
középrészt is. Bár e dal talán hosszúsága miatt 
nem kapott helyet az említett feldolgozás albu
mon, a folytatásban már az ezen szerepelő 
örökzöldek jöttek: a néhai soul-legendától, 
James Brown-tól az It’s a Man’s Man’s Man’s

elért státusát fenntartsa, s ne tűnjön el a 
süllyesztőben, jött az ilyen válságidőszakban 
szokásos „vissza a gyökerekhez” mentőöv: hisz 
többek között már Robbie Williams, George 
Michael és Rod Stewart is sikerrel nyúltak 
vissza (ihletért?) a régi idők zenéihez. Sealt is 
a hatvanas-hetvenes évek örökzöldjeinek lepo- 
rolása mentette meg a feledés jótékony homá
lyától „Sóul” lemezét kiadva: a klasszikusokból 
álló 2008-as korong újból sikert hozott 
számára. Ilyen előzmények után érkezett Pécsre 
a kisebb-nagyobb városokat (Varsó, Zadar, 
Mantova, Isztambul, Tel Aviv, Barcelona, 
Marbella, Limoge, stb.) érintő Europe Tour -  
Summer 2010 koncertkörútján. Itt a nem éppen 
pécsi sikertörténetnek számító Expo Center nem 
túl barátságos szabadterére került a koncert, 
ahol Oláh Ibolya és kísérői kapták a hálátlan 
előzenekarosdi feladatot a gyülekező közönség 
előtt. A rekedtes tónusáról ismert, jó hangú 
énekesnő mellékszereplőként nem igazán tudta 
rockzenekarával feldobni a hangulatot, csak
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World, hogy énekesünk is megmutathassa, 
milyen férfiasán uralja a sóul és rhythm & blues 
műfajt. Bár finoman rekedtes, kásás-karcos 
hangján élvezetesen szólt a dal, de azért 
mégsem olyan ütős előadó, mint a sexmachine- 
király, hja, nem az az extatikus egyéniség...
Ann Peebles 1973-as sikere, az eurodiszkós 
Eruption és a rhythm & blues nagymama, Tina 
Turner előadásából is ismert I Can’t Stand The 
Rain azért férfihangon is jól szólt. A profi 
kísérőzenekar remekül alkalmazkodott az 
énekeshez, a hangszereléseket és a szólamokat 
az ismert megoldásokhoz igazították, s minél 
közelebb került az ember a színpadhoz, annál 
meggyőzőbb volt a hangzás. A több korosztályt 
megcélzó klasszikus blokk után már a saját 
számok jöttek, váltogatva a diszkósabb, a soul- 
funkys és az érzelmesen Seal-es slágereket, 
így pl. a kicsit U2-S dallamú Love’s Divine és a 
nagyívűen áradó Waiting fór You dalok el is 
ringatták a jelenlévő fanokat. A színpad elejére 
helyezett kifutóra gyakran előrenyomuló, s főleg 
a fiatalabb közönséget megszólító, kontaktust 
kereső énekes sötétebb tónusú baritonja jól 
érvényesült ezekben a dalokban. Bár a lagy
matagabb számokban néha túl színpadiasán, 
pl. szívre szorított kézzel próbálta fokozni a 
hatást... Majd ismét soul-örökzöldekből álló 
blokk következett: Curtis Mayfield 1980-as It’s 
alright, Al Green 1973-as Here I Am (ebben még 
a női fúvósok is vokáloztak), és újszerű betéttel 
Eddie Floyd 1967-es Knock on wood-ja. Bár 
ezek inkább jó interpretálásnak tűntek, igazán 
eredeti megoldások hozzáadása nélkül. Az a 
tűz, erő hiányzott (Seal saját számaiban is), ami 
az eredeti előadókat jellemezte. Ezután ősbe
mutatóként a szeptemberre tervezett új album
ról következett egy dal. Ha az egész lemez 
ilyen jellegtelen lesz, mint az itt előadott elég 
semmitmondónak tűnő szám, nem sok sikert 
jósolok a brit énekesnek... Mentve a menthetőt, 
jött az ismert nagy saját slágereiből álló rész, 
kezdve az alkalomhoz illően a nyári éjszakákat 
megéneklő rockos, beindulós, közönségtap- 
soltatós My Vision-nal. Utána a mindenki által 
már a műsor elejétől követelt himnusz, a Kiss 
from a Rose is érkezett, majd az 1991-es rock- 
os-elektronikus-táncos sláger, a Crazy, és a 
2007-es album egyetlen slágere, a diszkórit
musú, érzelmes popsláger, az Amazing. A mint
egy kétórás koncertet a ma már elvárt (?!) hát
térvetítéssel próbálták színesíteni (ha esetleg 
a zene nem elég hatásos, szükség is lehet 
erre). Ez azonban elég közhelyes megoldásokat 
jelentett a sablonos nonfiguratív, geometrikus 
szerkezetektől a vizuálgagyiig. A Kiss from a 
Rose alatt kivetített rózsa pedig egyenesen 
giccsnek hatott. Seal számok közti átkötő 
szövegei is primitívnek tűntek a hatásvadász 
„pékszezéssel”, illetve macsó, lánycsábító 
trükkjeivel. A műsor váltogatta a régi sóul 
slágereket és Seal saját dalait, ezért sem válha
tott egységessé a program, hisz a hatvanas-het
venes évek soul-számai tényleg igazi 
örökzöldek, Seal dalai között pedig csak 
elvétve akad egy-két ilyen. De szó sincs fanyal- 
gásról, egy tisztességes, átlagos koncertet hal
lottunk rutinszerűen előadott számokkal, 
mesterkélt mozgásokkal, egy jó énekessel, aki 
középszerű programmal érkezett ide.
Mondhatni, hogy egy kevés híján lefutott/ 
kifakult sztár, aki már majdnem a süllyesztőbe 
került. 2010-ben azért ennél nagyobb durranást 
és minőséget, EKF-hez méltó értékrendet 
tükröző, emblematikus, a pop-rockzenében 
meghatározóbb előadó/együttes szerepeltetése 
szerencsésebb lett volna.
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Gorán Bregovic, 2010. július 31.

Az időjárás is megkegyelmezett Gorán Bregovic 
Wedding & Funeral azaz lakodalmas és temetési 
zenekarának: az egész napos eső elállt az esti 
kezdésre, így mintegy öt-hatezren gyűltek össze 
a pécsi Dómtéren a világzene egyik legnagyobb 
csillagaként számon tartott muzsikus ingyenes 
koncertjére. Formációja a Pécsi Nemzetközi 
Kultúrhét (ICWIP) záró programjára Belgiumból 
repült ide, legutóbbi albuma címe után Alkohol 
elnevezésű turnéja újabb állomására. A szín
padra érkezve a műfaj kötelező rezesei, Bokán 
Stankovic trombita, Dalibor Lukic trombita, 
Stojan Dimov szaxofon, klarinét, Aleksandar 
Rajkovic harsona és Milos Mihajlovic egymás 
után léptek be szólamukkal, aztán Alen 
Ademovic is beszállt dobjával a kibontakozó 
Underground-csocsek-be, s érkezett a főnök is 
a gitárjával. Majd következett a szintén az 
1995-ös Underground-filmzene fájdalmasan szép 
Ausencia című dala a dobos Ademovic mély 
érzésű énekével, tangóharmonika kísérettel. 
Egyébként is az egész műsort meghatározta 
remek éneke, stílusérzéke, tényleg jó szólista. 
Aztán egy igazi pörgős lakodalmas, a 2002-es 
Maki Maki vidám hangulata már megalapozta 
sikerüket. Többször nyílt alkalmam élvezni 
Gorán Bregovic különféle produkcióit, a mintegy 
negyvenfős korábbi Wedding & Funeral 
együtteséhez képest ez egy szűkített felállás, 
de így is maradéktalanul átjött ütős zenéjük.

A szerb anya és horvát apa szülőktől szár
mazó szarajevói zeneszerző-muzsikus a Balkán 
sokszínű folklórjának újrahasznosítását tűzte 
zászlajára. Vidéke zenéjének évszázadok óta 
jellemzői a vérbő ritmusok, az extatikus vidám 
mulatozás mellett a mélységek, a líra és 
a panaszos siratok is. Ezekről a koncertet 
megelőző sajtóbeszélgetésen fel is világosított: 
„Szarajevói vagyok, s ha az ember odavalósi, 
felkészülhet arra, hogy az élet árnyoldalait, a 
háborút is meg kell ismernie. Ezen a helyen az 
optimista és a pesszimista periódusok, hangula
tok évszázadok óta váltakoznak, mert a kato
likus, a pravoszláv és a muzulmán világ határán 
élünk, és ez örök konfliktushelyzet. De a mostani 
időszak az optimizmusról szól, s remélem, ez a 
bizakodó légkör hosszan elkísér minket... A mi 
zenénk mindig is arra szolgált, hogy az emberek 
mulassanak, és jó l érezzék magukat... A külön
böző kultúrákat tekintve, talán a mennyegzők/ 
esküvők és a temetések mindenhol, mindenki 
életében a legfontosabb események. Ezért állítot
tam össze annak idején balkáni cigánydalokból 
egy albumot. Sokat kísérleteztem a különféle 
megoldásokkal, hangszerelésekkel. A kis 
történetek/mesék is ugyanolyan fontos részei 
a daloknak, melyeket borosüveggel a kézben,

Gorán Bregovic és zenekara

benyomva adtak elő a romák..." így az említett 
jellemzőket, elemeket zenéjébe beépítve, saját 
dallamai sem igazán különböznek az eredeti 
népzenéktől, de ezek legtöbbször áthangszerelt, 
komponált zenék popzenei hatásokkal, a mai 
színpad- és stúdiótechnikai igényeknek is 
megfeleltetve. S ha a műsort összehasonlítjuk 
a korábbi filmes alkotótárs, Emir Kusturica No 
Smoking Orchestra-]a hasonlóan fergeteges 
pécsi koncertjével (lásd Echo 2010/1.), a fő 
különbség, hogy míg Kusturica csapata az 
etnopunk/etnorock képviselője, addig Bregovic 
az autentikus megoldásokat és hangszerelése
ket nem keveri a rockkal, s annak 
megszólalásával világzenéjében. Saját gitárjáté
ka és vokálja is inkább kísérő, hangulati 
elemként simult az egészbe. Jó példa az auten- 
ticitásra a Szófiából érkezett és Bregovic 
nagykórusából is ismert Radkova nővérek, 
Ludmilla és Daniela bolgár folkénekesnők szere
peltetése, egyébként Ludmillával már vagy 15 
éve tart együttműködésük. Különleges hajlítá- 
sokkal előadott panaszos énekük, s kettejük 
szokatlan hangközökre épített vokálmegoldásai 
is egyedi színfoltok, tényleg gyönyörű dalokat 
adtak elő. Különösen a 2002-es Aven Ivenda 
és a Te Kuravle érintette meg az elcsendesülő 
tömeget. Ellenpontként a vidám arcukat is meg
mutatták, köszöntő és incselkedő szövegeket is 
belekántálva a mulatós dallamokba 
(Paradehtika, Venzinatiko, stb.). S ha a további 
csúcspontokat kéne sorolni, nem könnyű
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kiválasztani ezeket az egyébként is végig 
egyenletesen magas színvonalú programból.
A 2009-es Alcohol, Sljivovica alcímű lemez dalai 
közül az orientális és balkáni roma elemekből 
összegyúrt Gas Gas Gas igazi mutatós dal.
A huligaáááán bekiabálással induló Truckers’s 
Song a magyar roma folklórból is ismert héj 
ladiladiláá dallam lenyúlása/feldolgozása.
A szaggatott ritmusú Coctail Molotov tényleg 
gyújtólag hatott, no meg a turné alaphangját az 
alkohooóóól beordítással megadó Yeremia nem
csak a balkáni zene fanatikusait indította be.
A hatvanas évek elejének twist-korszakából 
átvett amerikai sláger, a Ya Ya balkánosított, 
angol-szerb keveréknyetvű, groteszk változata, 
valamint az Iggy Pop-nak írt In The Deathcar 
(Arizona Dream-filmzene '93) finom, sírva 
vigadós gyász-zenéje is átütő erejűek jelen 
felállás megszólalásában is. A záró blokkban 
jöttek a ma már örökzöldnek számító dalok: 
a világzene egyik legszebb fájdalmas-búsulós 
dallama, a kórussá fejlődő Ederleci, majd a 
dinamikai és ritmusváltásokban tobzódó, 
felpörgő és közönség-megénekeltető Mesecina 
(az Underground film nagy slágere). Ráadásnak 
a bumm-bumm Kalasnjikov-ot vették elő: 
Bregovic felszólítására a „Támadás!”-t már 
kórusban kiabálta a közönség, így a vastaps és 
a tömeg ovációjára elsöprő vehemenciával még 
egyszer elnyomták. A több mint kétórás fer
geteges örömzenével varázslatos hangulatot 
teremtett a szarajevói muzsikus csapata, így 
nem véletlen a zajos siker.

Orquesta Buena Vista Social Club & Omara 
Portuondo, 2010. augusztus 10.

Bregovicék után egy újabb világhírű worldmusic 
együttes érkezett a Dóm térre, ahol a szintén 
ingyenes koncertre vagy tízezren gyűltek össze. 
Nevüket egy negyvenes-ötvenes években nép
szerű havannai klubról vették, ahol hajdanán a 
legjobb muzsikusok szerepeltek. Az itt fellépő 
azonban már nem ugyanaz a formáció, melynek 
veterán tagjait a népzenei gyökereket kutató 
neves amerikai gitáros-komponista-producer, Ry 
Cooder Havannában módszeresen felkutatta, s 
a kilencvenes évek második felében összehozta 
egy lemezre; az 1997-ben megjelent albumnak

Orquesta Buena Vista Social Club 

Jesús Aguaje Ramos (balra)
Omara Portuondo

köszönheti hírnevét a kubai alapú világzenét 
divatossá tevő csapat. A rá következő évben 
a Buena Vista Social Club presents Ibrahim 
Ferrer lemez stúdiómunkáiról Wim Wenders fil
met is forgatott. Ettől kezdve nem volt megál
lás, díjak sorát söpörték be, s jöttek a 
világkörüli turnék a New York-i Carneggie 
Hall-tól a budapesti Sziget Fesztivál világzenei 
nagyszínpadáig. Ide többször eljutottak a tagok 
saját együtteseikkel is, újabb és újabb albumai
kat bemutatva, jómagam is többször élveztem 
műsoraikat. Azóta sajnos megfogyatkozott a 
Grammy-díjas nagy csapat, hisz Rubin Gonzalez 
zongorista, Compay Segundo gitáros, Ibrahim 
Ferrer énekes és Orlando „Cachaito” Lopez 
bőgős az égi zenekarba távoztak. Pécsi fellé
pésükre már csak öten maradtak a nagy csapat
ból, viszont Kuba legjobb zenészeiből válogat
ták össze a többi muzsikust: egy bigband 
méretű felállásban, 15-en rendeztek latin fiestát. 
Egy felfrissített „kubai blues”-zal, az El 
Carretero című guajira-val kezdtek: a prímet 
Barbarito Torres vitte dallamos, virtuóz játéká
val 12 húros kubai lantján, váltogatva a csengő 
szólófutamokat a közbeszúrt disszonáns akkor
dokkal. A fúvósok Manuel Guajiro Mirabal trom
bitással az élen, no meg a tarfejű Jesús Aguaje 
Ramos zenekarvezető/dirigens (harsona, ének) 
is nagyban meghatározták az egyedi meg
szólalást. Az alapokat hozó ritmusszekció 
(dob, konga, bongó, nagybőgő) is igen erősnek 
bizonyult, minden variációját ismerik a latin 
zenének. A lüktető ritmusú, vidéki són stílusú 
„El Rincón Caliente” klasszikust a havannai 
táncszíntér ifjú sztárja, Carlos Manuel Calunga 
énekelte, igen hitelesen. A fiatal, szólókat is 
éneklő, remek hangú Idania Valdés vokalistanő 
teljesítménye is feldobta a produkciót, 8 éve 
szerepel a társulatban. S hogy magyar 
vonatkozás is legyen, Kozma József Hulló leve
lek örökzöldjét is eljátszották, Mirabal vitte 
a prímet érzékeny trombitaszólójával. Majd egy 
táncra csábító són, a néhai Ibrahim Ferrer írta 
De Camino a La Vereda jött karneváli hangula
tot teremtve. Az alapítók közül beszálló veterán 
Manuel Galbán gitáros kicsit bizonytalankodott: 
szólója valamiféle technikai galiba miatt nem 
egészen úgy sült el, ahogy szerette volna, 
de a következő számokban már jól 
beilleszkedett a csapatba.

A műsor a negyvenes-ötvenes években az 
afrikai, európai és amerikai hatásokból kialakult 
különféle kubai tánczenei és jazz stílusokból

adott ízelítőt. Az ismert történelmi körülmények 
miatt ezek csak a kilencvenes évek világzenei 
mozgalmának hatására kerültek újra reflektor- 
fénybe, s váltak közkedveltté. A gazdag latin 
zenei világot reprezentáló, táncra csábító son- 
gyökerű hibrid-zenék (a són a legfontosabb 
kubai tánc- és dalforma, a salsa is ebből ered), 
bolerók, az afrocuban rumba, az európai gyöke
rű danzón, a kelet-kubai falusi guajira, és 
mindezek egymásra épült változatai szerepeltek 
a programban.

Érkezett a Buena Vista Social Club nagyasz- 
szonya, Omara Portuondo is, aki 80 éve ellenére 
hihetetlen lelkesen vett részt a ceremóniában, 
s hangja sem sokat kopott az idők során.
15 éves kora óta áll a havannai színpadokon, 
bolerókkal, illetve az amerikai jazz és a bossa 
nova határolta feelingnek elkeresztelt stílusával 
vált világhírűvé. A műsor csúcspontjainak 
számítottak dalai: az érzelmes Silenzio-ban az 
Ibrahim Ferrer helyén szereplő Jesús Ramos-szal 
duózott, majd a nálunk is népszerű chachachá- 
ra (középtempójú kubai tánc) váltó Quizás, 
Quizas refrénjét már a közönség is énekelte. A 
virtuóz fiatal zongorista, Rolando Luna is önálló 
lehetőséget kapott, egész jó egyveleget hozott 
össze különféle örökzöldekből, köztük ismert 
európai dallamokból. A zenekar első sikerei 
közül a kubai folklórból merítő Chan Chan című 
són, majd az El Cuarto de Túra ritmusos 
tánczenéje, sok jazzes trombita és lantszólóval 
már teljesen magával ragadta lábrázós dalla
maival a jelenlévőket. A Veinte Anos klasszikus 
bolerót Omara Portuondo énekelte, melynek 
keserédes finomságát a zenekar micsoda 
életerővel és virtuóz játékkal tudta megtölteni.
A gyönyörű Tabu örökzöldben az énekesnő 
felelevenítette a kubai creol zene sajátos 
afrikai-spanyol gyökereit. Az agg díva sokszor 
meg is énekeltette a csápoló, tapsoló, táncoló 
ünneplőket, pedig a spanyol nyelv nem min
denkinek az erőssége... A zenekar legnagyobb 
slágere, a híres són, a Candela lüktető ritmusá
val, váltásaival már teljesen magával ragadta 
a zenével együtt hullámzó, tízezres tömeget.
A helyenként andalító, érzelmes dalok mellett 
a többségében vérpezsdítő, tüzes kubai 
tánczene nagyon hatott: tényleg összejött egy 
igen hangulatos, táncos este egy világszín
vonalú zenekarral.

Az idei évad sűrű könnyűzenei kínálatában a leg
kisebb helyi amatőr zenekartól kezdve, az ismert 
hazai sztáregyütteseken át a külföldi harmad-ne- 
gyedvonal is folyamatosan fellépési lehetőséget 
kapott minden műfajban. A fesztiválok (PEN, Fi- 
shing On Orfű, EFOTT, Rockmaraton, stb.) is jó 
részt ezekből merítettek; jelentősek az átfedések 
az egész évben egyébként is látható zenekarokkal 
(az ország többi fesztiválján is), de mindezek el
lenére látogatottságuk jónak bizonyult, annak el
lenére, hogy egyikre sem érkeztek EKF-színtű kül
földi sztárok, nyilván anyagi okokból. A négy ki
emelt nagykoncert nemcsak költségvetésében 
egész más lépték, hanem műfajuk krémjéből válo
gatott, akik mind először jártak e vidéken. A két 
belépőjegyes koncert közül a jethro Túli telt házat 
vonzott, s nemcsak a megcélzott idősebb fizető- 
képesebb korosztályt, hanem patátokat is. Igé
nyes zenéjük időtlen, ma is korszerű. Seal nem 
tudta ezt a minőséget hozni, s tanulság hogy túl 
magas jegyárakkal számoltak a szervezők, nem is 
telt meg a küzdőtér, így az anyagi siker is elma
radt. Gorán Bregovic és a Buena Vista Social Club 
vitathatatlanul a világzene legnagyobb sztárjai 
közé sorolhatók, az idei év legjobb húzásai fellép
tetésük, Pécs hírnevét öregbítették. ■
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