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A 2010-es esztendő bizonyára évtizedek táv
latából is említésre méltó marad a Pécs város 
történetével foglalkozó írásokban.
Az útikönyvekben is kitérnek majd arra, hogy 
Essennel, Isztambullal közösen viselte a város 
ebben az évben az Európa Kulturális Fővárosa 
címet, s hogy ez alkalomra épült meg a 
Tudásközpont, a Kodály Központ, és a Zsolnay 
Negyed -  utóbbi készüljön el bár 2011-ben.
A kulturális intézményfejlesztési feladatok lép
téke mellett jelenleg eltörpülni látszik a 2010-es 
esztendő kulturális teljesítménye, fontossága 
(pedig soha nem zajlott ekkora mennyiségű, 
s ilyen minőségű kulturális esemény ebben 
a 2000 éves városban). Sőt, hasonlatosan 
Budapest millenniumi ünnepségeihez, pár év 
múlva csak arra a tényre fogunk emlékezni, 
hogy EKF címszó alatt rendezvények sorozata 
követte egymást 2010-ben. 1896-ban a 
Honfoglalás 1000 éves évfordulóját megünne
pelték, de az akkori kulturális program bármely 
elemét ma már csak szaktudósok tudnák fejből 
idézni. A Millenniumi Földalatti Vasutat viszont 
máig örömmel használjuk (azzal a feltétellel lát
tak a megépítéséhez, hogy az 1896-os millenni
umi ünnepségekre elkészül, s valóban, 1896. 
május 2-től a nagyközönség szolgálatában áll). 
Nem ítélhető meg, hogy a 2010-es programozón 
milyen változásokat hoz a város további 
életében. Leginkább azért nem, mert nem telt 
még el elegendő idő ahhoz, hogy rálátásunk 
legyen, és szisztematikus programszervezésről, 
a helyi, a regionális és az országos kultúrafo
gyasztási szokások vizsgálatán alapuló tervezés

E L S Ő  O L D A L

Búcsúzunk
rőt nem beszélhetünk. Az egymást váltó vezetők 
alatt ad hoc koncepciók bukkantak fel, 
botrány botrányt követett, mígnem „rend lett”, 
és érdemi hozzászólások, s különösebb fenn
akadás nélkül lezajlott az évad. Az Echo az első 
ötlet megfogalmazásától kezdődően végig 
nyomon követte a folyamatot. Beszélgetésekkel, 
konferenciákkal, interjúkkal, kritikákkal építet
tük Pécs Európa Kulturális Fővárosi szerepét. 
Egyes ügyek mellett érveltünk, másokat kritizál
tunk, számon kértünk ígéreteket és szakmai 
hozzáértést a politikától független, civil kurázsi 
alapján.

Az Európai Kulturális Főváros évad immár 
lezajlott, és nehezen jósolható meg a folytatás, 
de az biztos, hogy 2010 végén mégis nagyobb 
kihívások elé néz a város, mint nézett a 
kulturális évad előtt. Mihez lehet kezdeni a 153 
ezer fős városban egy 999 fős, európai nívójú 
hangversenyteremmel? Mihez lehet kezdeni 
a külvárosba telepített gigantikus kulturális 
negyeddel? Mi lesz a kiürülni látszó belvárosi 
ingatlanokkal? Tele van kérdőjelekkel a város: 
megszűnik-e a megyei finanszírozású 
Művészetek és Irodalom Háza, ki lesz az új 
színházigazgató a több mint másfél milliárdos 
felújításra szoruló Pécsi Nemzeti Színház élén? 
Mi lesz a Csontváry képek sorsa? Mi lesz az 
évek óta a fizetésképtelenség szélén egyensú
lyozó Jelenkorral? És vajon hogyan jönnek majd 
létre új munkahelyek a városban?... Hosszan 
sorolhatnánk még stratégiai kérdéseket, 
melyekre az Echo már nem fog választ adni.

A szerkesztőség nem éri meg a 14. életévét. 
Mindennek leginkább anyagi oka van, képtele
nek vagyunk magunkat finanszírozni. Az elmúlt 
években országos pályázati fórumoktól mini
mális összeget tudott szerezni a lap, a helyi 
támogatásból pedig még egy számot sem 
tudtunk volna megjelentetni. A reklám- 
bevételekből egy alapvetően kritikai lap a 
gazdasági világválság nélkül sem tudná fenntar
tani magát. Az Echo független városi médium, 
a függetlenséget eleddig budapesti(l) illetőségű 
mecénásunknak, Módis Péternek köszönhettük, 
aki most első alkalommal járult hozzá nevének 
közléséhez. Most sem hiúságból tette ezt -  
mint írja levelében, „hanem példamutatásból. 
Hátha mások, máshol kedvet kapnak a mecena
túrához. Vannak országok, ahol ennek már meg
van a kultúrája. Nálunk ez még gyerekcipőben 
jár, még csak a kaparj magadnak időszakot éljük. 
A polgárosodás ma még csak üres szlogen, 
de egyszer remélhetőleg eljutunk oda is, amikor 
ebben fognak a tehetősebbek versenyezni, 
és nem az Opera Gála ruhabemutatóján...”

Köszönjük minden olvasónk, hirdetőnk, 
támogatónk és bírálónk eddigi figyelmét.
Az Echo szerkesztősége ezennel búcsúzik!

Balogh Róbert -  főszerkesztő 
Bencze Zoltán -  építészeti szerkesztő 
Fekete Vali -  képzőművészeti szerkesztő 
Harnóczy Örs -  laptervező 
Koszits Attila -  zenei szerkesztő 
Zábrádi Marinna -  színházi szerkesztő



I R O D A L O M  É S  P O L I T I K A

Árnyakról beszélünk
„Szederkényi-idők” a jelenkorban

Annak, hogy Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosává lehetett, több szellemi megalapozója volt az elmúlt évtizedekben, az egyik Szederkényi Ervin (1934- 
1987), s  az egykor általa szerkesztett lap: a Jelenkor című irodalmi folyóirat, melynek szerkesztősége a múlt század ’zo-es évek elejétől a ‘80-as évek közepé
ig a magyar irodalom egyik legfontosabb centrumát képezte. A Jelenkor egymás mellett közölt népi és urbánus hagyományból építkező írókat, „Új próza" ro
vatának szerzői mára az irodalmi kánon részét képezik, de a folyóirat nyitottságát jellemzi, hogy foglalkozott színházzal, képzőművészettel is. A Szederkényi 
Ervin alakját felidéző interjú Szederkényi Júliával (Sz.E. lánya) készült és Thomka Beátával, a Jelenkor Szerkesztőbizottságának egyik tagjával. Szederkényi Jú
liával több évtizede ismerjük egymást, (bár megesik, hogy egy évtizedig nem találkozunk), ezért tegeződünk.

Szederkényi Júlia, filmrendező

„A figyelemnél pedig nincsen nagyobb csábítás. ” 
Nádas Péter: Évkönyv

— Mit jelentett gyerekként neked 
a Jelenkor?

— Édesapám nagyjából a születésem
mel egyidőben lett a Jelenkor főszerkesztője. 
Egészen picike koromból is élénk emlékeim 
vannak. A Széchenyi tér 17-ben, a szerkesztő
ségben találkoztam a képekkel, amelyeket már 
megélhettem. Apám ideje túlnyomó részét
a szerkesztőségben töltötte. Ha úgy hozta az 
életünk szervezése, én is időztem ott.

— Milyen képeket, atmoszférákat őriz 
a családi emlékezet 1964-ről, amikor eltávolítot
ták a Jelenkor éléről Tüskés Tibort, s a főszer
kesztői pozícióba Szederkényi Ervint helyezték? 
Több szituációban tapasztaltam meg azt, hogy 
őt a párt embereként emlegették. Mennyiben 
volt ő az?

— Mielőtt megszülettem, édesapám 
fiatal házasként a Pécsi Tanárképző Főiskola 
tanársegédje volt, néhány évvel azután, hogy 
Szegeden az egyetemen évfolyamelsőként 
végzett, Beke Józseffel, Grezsa Ferenccel,
llia Mihállyal, Kovács Miklóssal egyidőben, de 
a professzorai névsora is magáért beszél: Baráti 
Dezső, Halász Előd, Klemm Antal, Koltay- 
Kastner Jenő, Mészöly Gedeon... Pécsett az 
Istenkúti általános iskolában kapott tanári állást 
először, majd a Széchenyi gimnáziumban foly
tatta a tanítást, eztán került a Tanárképző 
Főiskolára. Tanszékvezetője ott dr. Kolta Ferenc 
volt, irodalomtörténész, nem mellesleg az akko
ri, Tüskés Tibor-szerkesztette Jelenkor kritikai 
rovatának vezetője is. A Jelenkor körüli huza
vona ekkor már javában tartott. Tüskés Tibort 
másfél éves központi ideológiai offenzíva 
részeként rúgták ki a folyóirat éléről -  nem 
csak Mészöly Miklós Ablakmosója miatt -  és 
ez nem is csak a Jelenkorról szólt. A Központi 
Bizottság vidéken eresztette ki a szelepet. Nem 
tudhatom megítélni ezt a korszakot, rémes 
lehetett. Kolta legalább fél évig fegyverezte -  
a főnökeként! -  apámat azzal, hogy -  helyette, 
mert őt szemelték ki eredetileg erre a posztra -  
vállalja el a Jelenkor főszerkesztését, akkor, 
amikor Tüskést még egyáltalán nem váltották 
le. Apám semmiképp sem akarta ezt a szeren
csétlen pozíciót. Egy idő után már azzal 
fenyegették, hogy a főiskoláról is repül, ha nem

vállalja el a Jelenkort. Hogy Kolta Ferenc meny
nyire tekinthető a pártnak, azt nem tudom, de 
ő volt az, aki a legerősebben és a legkitartób
ban, sokféle eszközzel presszionálta édesapá
mat -  a családi elbeszélések legalábbis így tar
tották. Világossá tette a számára, hogy nincs 
más útja, mint elvállalni a feladatot. így zajlott 
a játszma, míg egyértelműen ráosztották a 
szerepet. Édesanyámnak azóta is horrorisztikus 
emléke, hogy '63 decemberében, éppen hogy 
megszülettem, Kolta Ferenc felesége megjelent 
szülőágyánál a kórházban, Péczely László iro
dalomtörténész és Bertha Bulcsu feleségeivel, 
mint hölgykoszorúval az oldalán, egy hatalmas 
hálónyi naranccsal. Anyukám halálosan 
megrémült tőlük, azt sem tudta, kik ők. Apám 
meg azon dühöngött, mért fogadta el anyám 
a narancsot. Végül elvállalta a munkát.

— Több szituációban hallottam már 
azt Szederkényi Ervinről, hogy a párt helyezte 
oda, de betörtük, megtanítottuk dolgozni. 
Ilyesféleképpen is értékelték.

— Túl a gőgön és arrogancián, ami 
ebből a minősítésből árad, megjegyzem, hogy 
az „eredetije” Csorba Győzőtől származik, ő 
viszont apámmal, mint akkortájt volt „csikóval" 
kapcsolatban beszélt „betörés”-ről. így azért 
egy fokkal kedvesebb. Nem tudom viszont, 
mért gondolja bárki, hogy ő tanított meg „dol
gozni” egy olyan embert, aki félárvaként, egy 
underdass vasutas-családból, a világvégéről 
eljutott az évfolyamelsőségig a Szegedi 
Tudományegyetemen, ahol a Nyugat folyóiratról 
írta a diplomamunkáját -  ezen belül épp 
Babitsról! -  az 50-es évek legsötétebb szaka
szában, amikor ez nem pusztán megbélyeg
zőnek, de egyenesen bűnnek számított. 
Főszerkesztői tapasztalata nyilván nem lehetett, 
de ha bárki megnézi az akkori levelezését, 
láthatja, hogy apám kezdettől hatalmas 
energiákat fordított a folytonosság 
megteremtésére. Arra, hogy megmaradjanak
a Jelenkor eredeti szerzőgárdájából azok -  
például Weöres Sándor, Mészöly Miklós -  
akiket ő értékesnek tartott, s megpróbálja elejét 
venni annak az averziónak, folyton gyanakvó 
oppozíciónak, amit aztán haláláig sem tudott 
feloldani egyesekben Pécsett.

— Miben nyilvánult meg az averzió, 
s miképp próbálta leküzdeni az édesapád?

— A Széchenyi tér 17-beli 
szerkesztőség a múlté, ma csak legenda már. 
Apám a legsötétebb, ablaktalan kuckót nézte ki 
magának, ott dolgozott. A „nagyszobát”, majd 
később az utcafront szép, fényes termeit 
valamiképp a feszélyezettség, a szorongattatás 
és szorongás atmoszférája lengte be. Úgy 
emlékszem a ’6o-as évek végétől kezdve, hogy 
mindig valami kényszeredettség volt a levegő
ben. Valami, ami azt sugallja: ne érezd azt, 
hogy otthon lehetnél, ez a hely sosem lesz a 
tied. De ez Csorba Győző jelenlétében például 
mindig feloldódott. Csorba jól érzékelhetően 
nem gondolta, hogy neki feszélyeznie kellene 
apámat, nem érezte úgy, hogy lekezelően kel
lene viselkednie vele. Martyn Ferenc is ugyan
ilyen emberi volt. Úgy viselkedtek, mint létezők 
a létezők közt. Ugyanazt az európai közérzetet 
sugározták, mint a messziről jött óriások: 
Weöres Sándor, vagy később Mészöly Miklós. 
Bertha Bulcsu jelenléte is mindig felszabadító 
volt. Pedig ő a Tüskés-féle Jelenkor alapembere 
volt, mi mégis gyakori vendégekké váltunk 
Bertha Bulcsuék szepezdi nyaralójában, s ők is 
nálunk. Komoly barátsággá nőtt a kapcsolatuk, 
Bertha Bulcsu nem egy levelében a „tölgyfá
nak” nevezte apámat, aki az árnyékával 
betakarja, erejével óvja, gyökerével táplálja
az egész erdőt maga körül.

— Másképp közelítek Szederkényi 
Ervin 23 évnyi Jelenkor-szerkesztéséhez: ö a 
rendszerváltás előtti diktatórikus hatalommal 
együtt tudott dolgozni, méghozzá úgy, hogy 
az általa szerkesztett Jelenkor minősége 
unikálisnak számít ma is. Ő áldozata volt annak 
a rendszernek, vagy így tudott működni abban 
a koordinátarendszerben, ahol az egyik tenge
lyen a minőség, a másikon az MSZMP KB 
Agitprop Osztály szerepelt...

— Többen fogalmazták meg ezt így, 
hogy apám együtt tudott működni azzal a rend
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szerrel, holott ők is abban a korban publikál
tak, alkalmasint a Jelenkortól kapták a 
fizetésüket, honoráriumukat. Apám felelősen 
létezett, az általa több mint két évtizeden át 
szerkesztett lapot cipelte a hátán, több száz 
embert vitt magával, a magyar kultúra nem 
csekély szeletét... Akkor élt, és így csinálta.
Aki ezt nem érti, pedig akárhány évesen 
ugyanebben a korban élt, az nemcsak a kort 
nem érti, de önmagát sem.

— Édesapádat úgy szokták emlegetni, 
hogy ő az a szerkesztő, aki folyton telefonál, és 
ha kell, kitapossa, ha kell, kiimádkozza az 
emberekből a müveket. A Téli bárányt például 
Kalász Mártonból -  ami talán a legjobb könyve 
lett -  és ami Szederkényi Ervin késztetésére 
született. De emlegethetnénk Nemes Nagy 
Ágnest, Mándy Ivánt... Az, hogy a helyiekkel 
rosszul érezte magát, az a provincialitással 
szembeni ellenérzése volt, mert csak más 
léptékben tudott gondolkodni?

— Dehogy! Szó sincs arról, hogy ő itt

rosszul akarta volna magát érezni, sőt. 
Végtelenül örült, ha baráti, vagy akár minimá
lisan is befogadó gesztussal találkozott Pécsett. 
Ha Pákolitz Pista bácsi elhívta például egy 
horgászatra, vagy hasonlók. Apám nem érezte 
volna rosszul magát ebben a közegben, de két
ségtelenül többen és folyamatosan éreztették 
vele, hogy idegen. Ő soha nem védte magát, 
nem küzdött a méltatlan helyzettel, tette a dol
gát. Zárkózott volt, a feszültséget csak otthon 
lehetett érezni rajta. Főleg akkor, amikor az 
igazoló jelentéseket kellett írnia, amikor 
Damoklész kardja ott lógott a folyóirat fölött.
A zárkózottságán túl végtelenül szelíd volt és 
rettenetesen türelmes. Ezért nem gondolom, 
hogy egyszer is felvette volna a kesztyűt, 
amikor lekezelő gőggel és kioktató arroganciá
val találkozott. Apám rengeteget dolgozott. Sok 
száz emberről kellett kitalálnia azt, hogy mit 
csinál az az ember, amit csinál, annak mi az 
értelme, mi az ő útja, és mit kell tőle kérni, ami 
akár teljesen más, mint amit magától csinálna, 
és ezt mikor kell kérni és hányszor, és milyen 
módon, milyen hangnemben és mi előtt és mi 
után, hogyan időzítve... Ehhez mérhetetlen 
figyelem kell. A napból szinte 16 órát dolgozott. 
Ha kevesebbet, akkor számoljuk azt úgy, hogy

reggel 8-tól délután 4-ig benn volt a 
szerkesztőségben, akkor engem hazavitt az 
iskolából, de 6-ra mindenképpen visszament. 
Nem értettük anyámmal, miért. Aztán kiderült, 
hogy telefonál. Később nemegyszer mentem 
úgy be a szerkesztőségbe, hogy el nem tudtam 
képzelni, apám mit művelhet még mindig 
odabenn. A Széchenyi térről láttam, hogy ég 
a villany. Már volt, hogy a térről lehetett látni, 
hogy telefonál. De benn ez végképp nyilván
valóvá vált. Lassanként arra is rá lehetett jönni, 
hogy kivel beszél. Mindenesetre sokat és 
sokáig kellett rá várni. Ő tudta, hogy kinek 
mikor kellett telefonálni. Valakinek reggel. 
Délelőtt, délben, vagy egykor, álmában, mint 
Mándy Ivánnak, s valakinek késő este.

— Kétféle helyzetet szeretnék 
felidézni. Milyen viszonyban volt édesapád az 
írókkal? Úgy tudom, a lakásotokba is ellátogat
tak írók, akár Weöres Sándor, Mészöly Miklós 
is... A másik helyzet az, amit Szederkényi 
Ervinnek el kellett viselnie azért, hogy a sorok 
közé írt, kettős kódolású irodalom közlését 
felvállalta. Hogyan viselte a számonkérés 
szituációját?

— A ’7o-es évek elejétől egyre 
komolyabb, barátibb és őszintébb kapcsolatai 
alakultak ki apámnak több alkotóval is. Ennek 
egyik oka lehetett, hogy rájöttek ezek a nagy
szerű emberek arra, hogy a fenti kérdés két 
részének semmi köze egymáshoz. Hogy ővelük 
apámnak milyen a kapcsolata, hogy mennyire 
küzd értük/velük, s mekkora igyekezettel édes
geti ki belőlük a munkáikat, annak semmi köze 
ahhoz, hogy aztán mi mindenért kell majd a 
hátát tartania. Ő e két dolgot soha nem kötötte 
össze egymással. Apámban sokkal mélyebb és 
evidens minőségelv dolgozott. Ma, tegnapi és 
tegnapelőtti szemmel is elképzelhetetlenül sok
színű a Jelenkor tartalomjegyzéke. Ez éppen 
arról szól, hogy apám semmi másról nem volt 
hajlandó tudomást venni, mint a minőségről. 
Ezek az alkotók gyakran hüledeztek is, hogy 
egy lapszámban vannak ezzel, meg ezzel...

— Azaz, amit messziről nézvést 
urbánus-népi ellentétként emlegetünk, azt
ő elsimította a lapban. Nagy László és Mándy 
Iván egy számban lehetett, vagy Czine Mihály 
és Balassa Péter...

— így van. Ezek az emberek néha alig 
kaptak levegőt, hogy az ellenség barlangjában 
vannak. Aztán kiderült, hogy mégsem ott. Nem 
sokat értettem akkoriban azon eszmefuttatások
ból, amelyek például Czine Mihály jelenlétében 
folytak, vagy amelyek Károlyi Amyval, Weöres 
Sándor feleségével, mert Amy néni volt a diplo
mata a családban. A komolyságot és a részle
tességet érzékeltem a dologból. Ahogy 
megbeszélték egy-egy irodalmi történés hát
terét. Függetlenül a népi-urbánus megosztott
ságtól, apám mindenkivel komolyan beszélt.

— És amikor a hátát kellett tartania az 
írókért? Amikor bezúztak egy Jelenkor számot, 
vagy raportra hívták, fenyegették...

— Hosszan tartó, lidérces és feszült 
időszakokra emlékszem. Apám nem kiabált, 
nem csapkodott. Rettentő keveset volt otthon, 
s akkor is gondterhelt ábrázattal és szótlanul 
meredt maga elé. Időről időre érthetetlen volt 
a helyzet, nem beszéltük túl a szituációkat, de 
vagy anyám fordított, vagy apám mondta el, 
hogy a Czine írásról van-e szó, vagy a 
Mészölyről... Vártuk, hogy elvonuljon a vihar. 
Nem apám vihara, hanem az ő feje fölül.

— Hogy nézett ki egy-egy írói láto
gatás nálatok? Ki járt hozzátok? Mándy Iván?

— Ő nem, vele „csak” nyaraltunk. 
Sokakkal nyaraltunk-teleltünk, többnyire

Szigligeten, az alkotóházban. Megszervezték 
Nemes Nagy Ágnesék, vagy épp Esterházyék 
apámmal, hogy egy turnusban legyenek. Vagy 
Kisorosziban például. Mészöly Miklósnak volt 
ott faháza, de két házzal arrébb Nádas 
Péternek, s benn a faluban Balassa Péter vett 
ki szobát... Sűrűn találkoztak. Összebeszéltek, 
de nem pusztán baráti társaságot alkottak 
ekkor, inkább egyfajta szellemi erőteret.
Mi Pécs szélén, mondhatni Kertváros „mocsa
rában” laktunk, a Vásártér mellett, a KISZ- 
lakótelep szélén. Édesapám nem nagyon volt 
hajlandó az építkezéssel törődni, így nem is 
épült alapokra a házunk, komolyabb esőzéskor 
elöntötte az árvíz, ezért időnként itt-ott meg
süllyedt. így jártunk egy alkalommal is, amikor 
Weöres Sándor bácsiék nálunk jártak. Napokkal 
előbb édesanyámmal nagy rendrakásba 
kezdtünk, egy „Potemkin-ház” építésébe.
Épp aznap reggel, amikor Sanyi bácsiék jöttek, 
leszakadt az előszobánk padlója, megsüllyedt 
a folyosó 30 centivel. Komoly erőket fektettünk 
a süppedék eltüntetésébe: papundeklivet, 
rongyszőnyeggel próbáltuk feltölteni. Este 
megérkeztek Sanyi bácsiék, néhány lépést tet
tek, édesapám és édesanyám komoly arccal, 
ám nyájasan szóval tartotta őket, de Sanyi 
bácsit nem lehetett megtéveszteni. Néhány 
lépést tett az ingoványos talajon, hátrált, komó
tosan négykézlábra ereszkedett, és áttekintett 
a leszakadt folyosó fala alatt a fürdőszobába. 
Aztán hátranézett a válla fölött, és így szólt: 
Ervinkém, micsoda furcsa árok! majd felegye
nesedve tett pár tánclépést az alkotáson.
Látható volt, hogy ebben elismerés van, nem 
lesajnálás, vagy a probléma egyszerű detek
tálása. Tetszett neki!

— Weöres Sándor és a gyerekek 
viszonya elég furcsa volt, olyasmit is hallottam 
már, hogy nem szerette a gyerekeket. Veled 
milyen viszonyban volt?

— Hogy nem szerette volna a 
gyerekeket? Ez marhaság. Ezt a gyerekek, 
Weöres Sándor és a magam nevében mondom. 
Ő a maga univerzális nyelvén beszél álombéli 
egyszerűséggel. A magyar nyelvet, mint 
anyanyelvet mindenekelőtt az ő versein 
keresztül szeretem. Sanyi bácsi nálunk 
általában meditált. Jól érezte magát, de ennek 
semmi köze nem volt az ő vörösbor- 
szeretetéhez. Amyka a hírekre volt kíváncsi és 
apámtól akarta hallani őket. Esténként nekem 
ilyenkor ugyanaz volt a dolgom, mint Sanyi 
bácsinak, üldögéltem valahol a sarokban,
és hallgattam, amit az emberek beszélnek. 
Előzőleg learattam a magam babérjait, ének- és 
táncprodukcióimat megtapsolták, megkaptam az 
évjárat szerint aktuális Bóbitát, vagy Zimzizim- 
et, tele rajzokkal, név szerint nekem szóló kézi
ratos-színes tollas vers-dedikációkkal. Egyszer 
hoztak egy két decis Coca-Colát, rendes, 
amerikai üvegben -  akkor még nem lehetett 
kapni nálunk. Amikor kiürült az üveg, Sanyi 
bácsi vette kezelésbe. Ő folyamatosan cigarettá
zott, és elkezdte telefújni füsttel. Szemközt 
ültem vele, tetszett neki, hogy figyelem. 
Hosszú-hosszú ideig tartott a szertartás. Négy
öt cigaretta teljes füstjét belefújta, a hüvelyk
ujjával zárta le a füst útját. A füst hol fehér 
volt, hol sárgás, aztán bámult, majd kifehére- 
dett megint. Amyka és édesapám beszélgettek, 
ő meg odanyújtotta kedvesen nekem az üveget: 
— Tessék, tej! Nincs itt szó gyerekekkel való 
bánásról, azt fogtam fel, hogy tanulok. Nyolc 
éves lehettem. Emberszámba vett az első pil
lanattól kezdve. Létezőnek.

— A család még kikkel volt jóban? 
Nagy Lászlóról tudok, Mészöly Miklósról...
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— Nagy László is járt nálunk, Szécsi 
Margit többször. Czine Mihály sokszor, Simon 
István, Bertha Bulcsuék. Mészöly Miklós és 
Polcz Alaine, együtt is, külön is, rendszeresen, 
vagy ad hoc. Később Budapesten náluk laktam, 
évekig. Valahogy felmerülhetett, hogy épp nincs 
albérletem, evidenciaként mondták apámnak, 
hogy lakjak ott.

— A jelenkor nagy korszakában induló 
tehetségnek számítottak a Péterek -  Nádas, 
Esterházy -  ők a mai magyar irodalom vezető 
erejét képviselik. Hogyan viselkedtek akkor 
Pécsett?

— Balassa Péter neve innen még 
elengedhetetlen. Mészöly Miklós terelgette ezen 
akkori fiatalokat -  akik amúgy nálam jóval 
idősebbek, és nem elsősorban Pécsett 
„viselkedtek” -  a jelenkor felé, hogy itt van 
Európa, itt kell publikálni. Ők igazodási pontnak 
tekintették Mészölyt, így hát ezt tették. Az első 
kéziratokat kísérő apró leveleik is megvannak, 
először többnyire ámuldoztak, hogy mekkora 
figyelem övezi őket ennél a folyóiratnál, aztán 
egyre inkább bátorodtak, és egyre erősebb 
kötődésük alakult ki, majd ez lett az adekvát 
megjelenési helyük, az agórájuk.

— Az édesapád 1987-ben halt meg,
23 év telt el azóta. Megváltoztatta az idő az 
apaképedet?

— A halála után nem sokkal több írás 
született apámról. Ma már egyre kevesebben 
élnek olyanok, akinek ő sokat jelentett. 
Árnyakról beszélünk jó ideje. Akik pedig élnek 
közülük, azoknak más a dolguk. A mai világ 
hígabb és gyorsabb annál, hogy az emberek 
meg tudnának állni. Ritka, aki akár önmagánál 
is képes figyelmesen elidőzni a produkció 
kényszere nélkül. A produkció irányába ment
el az életünk. Apám életéből nem tudok olyan 
mozzanatot felidézni, amit úgy tudnék 
minősíteni, hogy ő önmagára figyelt volna, 
mindig másra figyelt, soha nem önmagára.
Az idő annyira változtatta meg az apaképemet, 
amennyire az időképemet. Egyre jobban 
csodálom apám türelmét és alázatát.

— A Jelenkor folyóirat ma is fennáll, 
és az hogy a magyar irodalmi térképen milyen 
helyet foglal el Pécs, abban Szederkényi Ervin 
szerepe eltagadhatatlan. Nem a folyóiratban, 
de mintha a kulturális közbeszédben elfeled
keztek volna róla az utóbbi időben. Mikor 
kezdődött el ez a felejtés?

— Amikor haldoklóit, már akkor is 
voltak, akik el akarták felejteni. A jelenkor áta
lakulása egybeesett a rendszerváltással, s az 
ezzel szinte egyidőben lezajlott paradigmavál
tással. Nem csak a kultúrafogyasztó közönség 
szűnt meg nagyjából, hanem a kultúrateremtő 
közösség kultúréhsége is. Azok az alkotók, akik 
éppen akkor bontogatták a szárnyaikat, egyre 
kevésbé voltak kíváncsiak arra, mi történik, 
vagy történt előttük a kultúrában.

— Mi az, amit édesapádtól tanultál, 
s használni is tudsz választott szakmádban, a 
filmrendezésben?

— Hogy épp tanultam-e tőle, vagy 
örököltem, nem tudom. A figyelmet mindenek
előtt. A szabadságot és a rendet -  így együtt. 
Ahogy József Attila is beszélt ezekről. A pon
tosságot és a formát is nagyon szeretem 
apámhoz hasonlóan. Amikor sokféle dologból, 
olyan elemekből, amelyeknek önmagukban van 
ugyan alakjuk, de együttesen semmi nincsen, 
mégis csinálsz valamit... Akár egy szárnyas 
fényes, páncélos, ízelt bogarat. Először csak 
gomolyog, aztán mégis olyan arculatot nyer, 
amit te adsz neki. Na, ez az, amit apám is 
tudott és én is megtanultam. ■

BALOGH RÓBERT

Különös közvetítői szerep
Thomka Beáta irodalomtörténész

— Az irodalmi közvélekedés szerint a pécsi 
Jelenkor folyóirat Szederkényi Ervin főszerkesztése 
alatt a ’7 °-e s  évek elejétől a ’8o-as évek közepéig 
a magyar irodalom vezető folyóirata volt (egyes 
időszakokban csatlakozott mellé az llia Mihály 
szerkesztette Tiszatáj). Ön mikor találkozott elő
ször a jelenkor folyóirattal? Több határon inneni 
és túli irodalmár nyilatkozott úgy -  utoljára 
Németh Gábortól és Grendel Lajostól olvastam 
hasonlókat - ,  hogy Pécs neve egyet jelentett 
számára ezzel a folyóirattal, mit jelentett önnek 
a Vajdaságban?

— A hatvanas évek közepétől követhettem 
a folyóiratot, tehát még diákként. Amikor 
1968-1969-ben az Új Symposion kezdő prózakri
tikusaként publikálni kezdtem, felismertem, hogy 
az ízlésemnek, elképzeléseimnek megfelelő prózai 
és kritikai közleményeket éppen a folyóiratban 
találom meg. Ebben annak a különös közvetítői 
szerepnek is köze lehetett, amit Mészöly Miklós 
a Jelenkornál láthatatlanul is betöltött. 
Feltételezem, hogy Béládi Miklós irodalom- 
történészt is ő ajánlotta a szerkesztőség 
figyelmébe. Hasonlóképpen a fiatalabb író- és 
kritikusnemzedék tagjait is, mint mások között 
Nádas Pétert, később pedig Balassa Pétert.

— Mikor, s hogyan találkozott személyesen a Jelenkor főszerkesztőjével, Szederkényi
Ervinnel?

— 1983 őszén egy jubileumi irodalomtörténeti konferenciát szerveztek Babits tiszteletére 
Pécsen. Ekkor jártam először a városban. A közlekedés sem volt túl bonyolult, hiszen nem több, 
csupán egy országhatár választotta el a „két” Baranyát és volt a rendszeres Újvidék-Mohács 
buszjárat is. Az október végi, koraesti látogatást barátaimmal a Jelenkor szerkesztőségében több 
dolog tette emlékezetessé számomra: a Szederkényivel való találkozás, magának a szerkesztőségi 
nagy halinak a látványa, a faburkolat, az atmoszféra, ám egy olyan drámai telefonbeszélgetés is, 
ami mélyen belém vésődött. Ekkor telefonált ugyanis Esterházy Péter Pestről és közölte Ervinnel 
Béládi Miklós barátunk halálhírét. Feleségétől tudtam betegségéről, mi több, arra is gyakran vissza
tértünk, hogy mindketten egyazon bajjal szembesültünk. Zsófi férjét, én édesanyámat temettem el 
azon az őszön.

— Hogyan vált a folyóirat szerkesztőbizottságának tagjává?
— Talán 1981-ben érkezett hozzám Szederkényi Ervin felkérése, hogy vegyem át Bori 

Imrétől a Jugoszláviai szemle rovat vezetését. Meglepett és megtisztelt a felkéréssel, ám megértését 
kértem, mert éppen az említett súlyos betegség, valamint egyéb körülmények is akadályoztak akko
riban, két kisgyermeket neveltem, doktori értekezésemet írtam... Nagyon bántott, hogy nem vállal
hatom a feladatot, mert különleges megbecsülésként éltem át bizalmát.
A folyóirattal Csordás Gábor főszerkesztősége idején mélyült el kapcsolatom, s ez folytatódott 
Csuhái István idejében is, illetve tart mindmáig. Ha jól emlékszem, tőle örökölte Ágoston Zoltán, 
a lap mai főszerkesztője azt a névsort, amely ma is olvasható a kolofonban.

— Irodalomtörténészként milyen szerkesztőnek látja Szederkényi Ervint? Én magam 
egyetemistaként vettem kézbe a Jelenkor ’70-es, ’8o-as évekbeli számait -  a ’9o-es évek második 
felében - ,  és megdöbbentett a folyóirat szellemiségének univerzalitása, a mai megosztottságban 
elképzelhetetlennek tűnik az, hogy az irodalmi lap szerkesztésében a szöveg minősége legyen a 
legfőbb szerkesztési elv. Nem túlzó az a vélekedés, hogy Szederkényi a Nyugat folyóirat szellemi 
örökségét folytatta?

— így is értelmezhető a lap beállítottsága és hagyománya, mégis úgy érzem, volt és 
lehetett egy térbelileg is közelebbi szellemi tradíció, amihez közvetetten kötődhetett. Nagyon más 
idők jártak a 20. század harmadik harmadában, közvetlenül jelét sem lehetett adni annak, hogy 
Pécsnek létezett egy értékes, polgári művelődési és művészeti hagyománya, amely forrást jelenthet 
és sok inspirációt hordoz magában. Rejtetten mégis működött egy ilyen szellemiség, ami viszont a 
nagyon ellentmondásos hatvanas-hetvenes években is megkülönböztette a lap irodalmi és kritikai 
anyagát az egyéb magyarországi kiadványokétól. Visszatekintve még pontosabban kirajzolódnak a 
kezdeményezések, hisz jó részük az ezredforduló meghatározó tényezőivé tett egyes opusokat, 
ízlésirányokat. Mi több, az európai irodalmi érdeklődés is utólagos igazolása egy akkoriban induló 
új nemzedék értékeinek, akik viszont a Jelenkornál, éppen a pécsi lapban kaptak indulásukhoz 
méltó teret és szerkesztői, kritikai figyelmet. ■

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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Álmoktól a megvalósulásig (4.)

Ebben az évben sorozat indult az építészeti 
témával foglakozó írások között ha építé
szetről beszélünk ...” címmel. A rovat célja az 
volt, hogy a szűkebb szakmai nézőponthoz ké
pest szélesebb összefüggések között foglakoz
zon építészettel. Olyan témákról kívántunk 
szólni, melyek alapvetően befolyásolják a min
ket körülvevő építészeti teljesítmények alaku
lását, azonban valahogy mégis kevés szó esik 
róluk, ha építészetről beszélünk. Ezért épüle
tek elemzése helyett városról, közterekről, 
köztéri művészetről vagy az építést befolyáso
ló közéletről és várospolitikáról esett szó.
Ez utóbbi témát 2010-ben az Echo hasábjain 
Somlyódy Nóra írásai képviselték. A szerző öt 
részből álló cikksorozata az ún. EKF beruházá
sok öt kulcsprojektjének megvalósítás-történe
tét -  ha úgy tetszik várostörténeti genezisét -  
írják le.

Hangversenytermet a harmincas évek óta 
szeretett volna építeni a mindenkori pécsi 
városvezetés, de hol háború, hol pénzhiány, hol 
a program monumentalitása vetett gátat ennek. 
A zenekari élet hagyományai két évszázaddal 
ezelőttre nyúlnak vissza, egészen 1811-ig, 
amikor a Haydn-tanítvány Lickl György megala
pította az első zenekart. Az 1960-as évektől a 
komolyzenei intézményeket a négyszáz fős Liszt 
Ferenc Hangversenyterem szolgálta ki, amit már 
rövid időn belül szívesen lecseréltek volna egy 
korszerűbb helyszínre. Az új hangversenyterem 
a kor szellemének megfelelően egy kultúrpalota 
képzetében jelent meg. Az ez ügyben fellángoló 
lelkesedés áthúzódott a nyolcvanas évek 
közepén lezajlott nagy nemzetközi tervpá
lyázatig, míg az Országos Tervhivatal pillana
tokkal az első kapavágás előtt pénzhiányra 
hivatkozva le nem fújta. Ami megvalósult 
belőle, az az Ifjúsági Ház épületeként ismert 
kultúrház, melynek tűzfala máig tanúskodik

Pécsi Konferencia- és

arról: huszonöt évig hiába várta, hogy csatla
kozzon hozzá egy koncertterem. A kilencvenes 
évek végén gondoltak a belváros keleti 
határában lévő Park Mozi átalakítására koncert
teremmé, később pedig fenntartottak a számára 
egy üres telket a Király utca végében. így múl
tak az évtizedek, míg az EKF-pályázattal 
a hangversenyterem újból a megvalósulás 
küszöbére nem került.

A kulturális fővárosi beruházások között 
a hangversenytermet teljes konszenzus övezte, 
hiszen kulturális város aligha képzelhető el 
nélküle. Másfelől tarthatatlan volt, hogy a város 
filharmonikus zenekarát, a Pannon Filharmo
nikusokat a hangversenyterem hiánya különféle 
ideiglenes próba- és koncerthelyszínekre 
száműzte, és behatárolta a fejlődési lehetősé
geit is. A zenekar 1984-től működött önálló 
városi intézményként, és külföldi vezető 
karmesterek -  Howard Williams és Nicolás 
Pasquet -  keze alatt csiszolódott, mindazonáltal 
Williams már a tarthatatlan helyszínkérdés miatt 
állt tovább. A 2000-es évek elején megújuló 
menedzsment, Horváth Zsolt igazgató és Hamar 
Zsolt zeneigazgató duója újrapozícionálta az 
intézményt, amit a régióbeli fellépések és az 
önálló budapesti bérletsorozat is visszaigazol
tak. Ennek is tulajdonítható, hogy a koncert
központ szakmailag és építészetileg is a legjob
ban előkészített kulcsprojekt volt.

A koncertterem a kínálkozó lehetőségek 
közül mégis az egyik legelőnytelenebb 
helyszínre, a 6-os úttal határos városi teniszpá
lyák telkére került. A szakértői testület, amely 
tíz helyszínlehetőséget vizsgált meg, ezt 
történetesen hátrasorolta, míg egy öntörvényű 
polgármesteri döntés felül nem írta a 
véleményüket. A Balokány-liget melletti terület 
valaha a város temetője volt, amelynek vörös 
homokkő sírköveiből a Széchenyi teret 
burkolták újra a harmincas években. A környék 
süppedős talaja mellett a rossz városszerkezeti

Koncertközpont

Az alapkőletétel...

kapcsolatok is a választás ellen szóltak. A telek 
ugyanis zárványszerűen ékelődött a 6-os út és 
a vasút közé, a 6-os felé olyan (egyelőre 
mozdíthatatlan) külvárosi objektumokkal az 
útjában, mint egy McDonald’s, egy benzinkút, 
egy Penny Markét, egy diszkó meg egy 
nyomorúságos lakóházegyüttes (ezeken kívül 
említést érdemel a szemközti szexcenter is). 
Madártávlatból viszont már könnyebben érthető 
a városfejlesztési koncepció, hiszen a kulturális 
főváros öt kulcsberuházásának többségét ebbe 
a lebecsült és elhanyagolt városrészbe tervez
ték. Ha mind megvalósul, akkor ez a városrész 
Pécs új belvárosa lehet -  így képzelte a 
pályázat.

A helyszín körüli vita 2005-6 során több
ször újra megnyílt, az idő azonban Toller László 
polgármester választását hagyta helyben.
A végleges helyszínkijelölések során a tervezett 
új könyvtárépület a koncertközpont szomszéd
ságába sodródott: a kettőt mindössze egy 
egyetemi kollégium épülete választja el 
egymástól. Ha már így alakult, akkor viszont 
mindkét építészeti tervpályázat indulóinak 
számolniuk kellett egy másik középület megje
lenésével, a csak újabb milliárdok árán átala
kítható városszerkezeti kapcsolatokkal és a hat
vanas években épült kollégiummal. A pályázat 
feltűnő, „landmark”-jellegű épületeket várt 
a tervezőktől. A hangversenytermet elnyerő 
budapesti építészek (Keller Ferenc és munkatár
sai -  Építész Stúdió) a környék topográfiájához 
többé-kevésbé illeszkedő módon elemelték az 
épületet, de nem erőltették a zárványhelyzet 
feloldását. Alapgondolatuk egy csigaház mód
jára befelé tekeredő forma volt, melynek belső 
magja képernyőként emelkedik a város felé.
Az intézményt „vidéki Művészetek Palotájaként” 
álmodták meg, ezerfős, konferenciateremmé 
alakítható, világszínvonalú akusztikájú hang- 
versenyteremmel és impozáns belsőépítészettel. 
(A belsőépítészetet a pécsi PÉCSÉPTERV 
STÚDIÓ munkatársai, Rádóczy (0 László és 
Tolnai Zsolt készítették). Az EKF-pályázat kultúr-
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politikai küldetést is megfogalmazott vele kap
csolatban: igényt nyújtott be az első vidéki 
nemzeti kulturális intézmény címre, vagyis álla
mi szerepvállalást feltételezett a működtetés
ben. Ezt korábban kizárólag minisztériumi fenn
tartású, fővárosi intézmények érdemelték ki, 
ám 2006 tavaszán a kormány a lehetőséget 
Pécs számára (bizonytalan megfogalmazásban, 
de mégis) határozatban rögzítette.1

▼AT

Az építészeti tervpályázat eredményét 2007 
áprilisában hirdették ki, amely dátum egyben 
a hatástanulmányok és telekvásárlások több 
mint egyéves kálváriájának nyitánya is volt.
A hatástanulmány első változata a „Mú'Pa kis
testvéreként” megálmodott intézményt kis 
túlzással egy vidéki kultúrház szintjére 
süllyesztette: az EKF-pályázatban 7-9 milliárd 
forintos költségvetéssel nyilvántartott projekt 
árát 5.5 milliárdra szorította le, a 14.5 ezer 
négyzetméteres épületből négyezret elhagyott.2 
Ám még ezzel együtt is csak a valóságtól 
meglehetősen elrugaszkodott működtetési ada
tokkal igazolhatták a projekt fenntarthatóságát: 
2011-ben például évi 65, 2020-ban egyenesen 
heti három, több száz fős fizetős konferenciát 
kellene megrendezni benne. Mindezt úgy, hogy 
a városban legfeljebb az egyetemhez kapcso
lódva működött a konferenciaturizmus, az új 
központban pedig a Pécsi Kulturális 
Központnak kellene üzleti rendezvényeket 
szerveznie. (Az intézménynek addig a sétatéri 
gasztro- és más fesztiválok szerepeltek a port
foliójában.) A városvezetés ekkoriban kezdte 
megízlelni, mivel jár a „megtisztelő” Európa 
Kulturális Fővárosa-cím, hiszen a hatástanul
mány évi száz-százötvenmillió forint pluszki
adást is biggyesztett a filharmonikusok és a 
kulturális központ működési költségsorába. 
Flasonló összeg szerepelt a végleges, 2008 
júniusára elkészülő hatástanulmányban is, 
amely visszatornázta a projektet egy drágább 
(7.2 milliárdos), de jobb épületté, és amely 
2011-re 46, 2020-ra már „csak” 99 több száz 
fős konferenciát látott szükségesnek megren
dezni a fenntartható működés érdekében.
Maga az 5.5 vagy 7.2 milliárdos beruházói 
költségvetés mindemellett lehetett volna ala
csonyabb is, ha az önkormányzat körültekintő 
gazdálkodásról tesz tanúbizonyságot az útban 
lévő ingatlanok megszerzésekor.3

A kivitelezéshez szükséges dokumentáció 
elkészült 2008 júniusára, az épületnek mégis

csak egy évvel később akadt kivitelezője.
Az első meghirdetés alkalmával a nyertes 
kiválasztását nem bízták a véletlenre: a 
közbeszerzési kiírás ugyanis egyetlen szereplőre
-  a Művészetek Palotáját is építő Arcadomra -  
szűkítette le a magyar mezőnyt.4 A tendert 
érvényteleníteni kellett, ami újabb öthónapos 
csúszást okozott.5 Az elbeszélések szerint az ezt 
követő hetekben a város és az EKF irányítóitól
a két nagy párt szürke eminenciásaiig mindenki 
mindent megtett a nagy cégek visszacsábítása 
érdekében. Ezúttal volt mézesmadzag is: az 
előleg, amelynek lehívását a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség a válságra tekintettel rögtön nyolc- 
százmillió forint értékben tette lehetővé. Az 
egész zűrös történet 2009 januárjától fogva már 
nem a túlzott nyilvánosságot teremtő közgyű
lésen, hanem a gazdasági bizottság ülésein 
zajlott, ahová a kulcsprojektekkel kapcsolatos 
összes döntést delegálták.

A 2009 tavaszi pályázaton újból elindult 
az Arcadom (konzorciumban a Magyar Építővel), 
és versenyben maradt az 0pus2oio konzorcium
mal, amit két osztrák tulajdonú társaság, a 
Swietelsky és a Grabarics GmBH hozott létre.
A Magyar Építő-Arcadom náluk valamivel drá
gábban, de ötvenegy nappal rövidebb határidő
vel vállalta a kivitelezést. Amikor a szoros 
verseny az ő javukra dőlt el, az Opus közbe
szerzési döntőbizottság elé vitte az ügyet.
Utólag arra a felvetésükre érdemes emlékezni, 
amely szerint a nyertes ütemezési javaslata 
mellett „lehetetlen kötelezettségvállalás” 
a határidők betartása.6 Flamarosan ugyanis -  
már 2009 augusztusában járunk -  egy várat
lanként kommunikált alapozási probléma sodor
ta a kivitelezőt súlyos idő- és pénzhátrányba.
A Balokány melletti helyszínen vizenyős talajt 
találtak, ami tekintettel arra, hogy „Balokány” 
horvátul mocsarat jelent, nem feltétlenül 
meglepő. A föld alatt rejlő veszélyre az előzetes 
felmérések is utaltak, jelezve, hogy a kivitele
zéshez szükség lesz egy részletes vizsgálatra is
-  ha tehát a város biztosra akar menni, ezt 
maga készítteti el előzetesen.7 így azonban csak 
a kivitelezők próbafúrásaiból derült ki, hogy 
tarthatatlan az eredetileg tervezett alapozási 
technológia, és síkalapozásról cölöpözésre kell 
váltani. És a kivitelező tolla vastagon fogott. 
Nem kevesebb, mint négyszázhatvanmillió forin
tot, illetve négy és fél hónap haladékot követelt 
emiatt az önkormányzattól, teret engedve 
annak a feltételezésnek, hogy a tenderen 
mégiscsak vállathatatlan határidővel indult. Az 
ilyen esetekben összetrombitált, mérnökökből

álló döntőbizottság elismerte a követelés 
jogalapját, de a mértékét nem. A cölöpvitát a 
város közel 300 millió forint ráfizetéssel, és a 
2010 szeptember végére ígért átadáshoz képest 
másfél hónap időveszteséggel tudta lezárni.

▼AT

A cölöpözési közjáték dacára az épület zavarta
lanul nőtt ki a földből. A működtetési kérdé
sekre viszont a többi kulcsprojekthez hasonlóan 
itt is késlekedtek a válaszok. A becsült, 2008 
nyári kalkuláció is megmutatta már, hogy a 
koncertközpont súlyos áldozatvállalásra kény
szeríti a várost (az első, bevételt termelő év 
ráadásul 2010-et jelentette volna). A kormány 
2006-os, bizonytalan ígéretéből végül csupán 
a kulturális miniszter különkeretéből félretett 
25-25 millió forintra futotta az év utolsó két 
hónapjára. (A város fideszes vezetése az immár 
fideszes kormánynál lobbizik jelenleg évi 550 
millió forintért.) Működtetésről beszélni 
egyébként is csak bizonytalankodva lehet.
Az üzleti rendezvények felelőse a jóváhagyott 
működési modell szerint továbbra is a Pécsi 
Kulturális Központ, miközben a kulturális 
intézményrendszer gyökeres átalakulást ét meg. 
A Maxim Vengerov hegedűművész fellépésével 
ünnepelt december 9-i megnyitó táján úgy 
tűnik, nemcsak a Zsolnay Kulturális Negyed, de 
a konferencia- és koncertközpont irányításában 
is a (szintén átszervezett) Zsolnay Örökség Kht. 
veszi át a kezdeményezést.8

A láthatatlan helyezkedések közben 2010 
végére nagyon is láthatóvá vált egy új 
középület a belváros margóján. Roppant tekin
télyes megjelenésével nappal inkább behemót 
idegennek tűnik a szedett-vedett külvárosi 
tájban. Sötétedés után, kivilágítva -  párban az 
új könyvtárral -  viszont könnyebben meggyőzi 
az arra autózót arról, hogy a 2010-es 
építkezések nem jelentenek többet kezdetnél, 
s a szokatlanul européer jövevényekhez idővel 
inkább a város fog idomulni, semmint fordítva. 
A megfelelő irány azonban egyelőre nem 
egyértelmű. Erről sokat árulnak el az új 
intézmény és a környező új közterek elnevezé
sével kapcsolatos döntések, de a nyáron lezaj
lott Breuer Marcell köztéri szobor-pályázat még 
lezáratlan sorsa is -  mind megelőlegezik a 
szimbólumok szintjén zajló versengést régi és 
új között. Az Universitas utcából Breuer Marcell 
sétány lett, ám az eredetileg Pécsi Konferencia- 
és Koncertközpontra, majd utóbb (egy névadó 
pályázat révén) Opus2oio-re keresztelt
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Álmoktól a megvalósulásig (5.)
Zsolnay Kulturális Negyed

intézmény nevét váratlanul felülírta a szeptem
beri közgyűlési döntés, amely Kodály Zoltánról 
nevezte el a hangversenytermet. A versengő 
képzetek és a szolid kövek sorsa -  bőven ad 
teendőt a következő évekre. ■

1 1038/2006. (IV. 7.) Korm. határozat az Európa Kulturális 
Fővárosa 2010 program megvalósítása tárgyában Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő 
szerződésről és az annak kapcsán végrehajtandó további 
feladatokról.

2 A projekt uniós támogatásának mértékét az üzleti 
tevékenység megjelenése is befolyásolta. Az uniós 
előírások tíz évig közcélokat szolgáló beruházások 
esetében hagyják jóvá a 85%-os támogatásintenzitást, 
üzleti funkciójú beruházásoknál csak ötven százalékot.

3 Néhány lerobbant, üres illetve önkényesek által birtokba 
vett lakóházról volt szó, emellett a B52 nevű diszkóról, 
amelyek megszerzésére a város eredetileg összesen 950 
milliót szánt. 2007-8 folyamán három ingatlanértékelést 
is készíttetett a városháza, de az ingatlanbecslők dolgát 
nem könnyítette meg. Egyikük a B52 kapcsán kifejtette 
például, hogy „szóbeli, dokumentumokkal nem alátá
masztott adatokkal dolgoztam” (Kovács Tamásné ingat
lanforgalmi szakértő értékbecslése, Jelen Ingatlanértékelő 
és felmérő iroda, 2007. április 19.). Emellett olyan 
furcsaságok is megtörténhettek, hogy három lakás az 
utolsó pillanatban tulajdonost váltott. A végszámla 
nyolcszázmillió forint volt, amiből 512 illette a B52 tulaj
donosát.

4 A műszaki-szakmai alkalmassági kritériumoknak e szerint 
csak olyan cégek felelhettek meg, amelyek rendelkeztek 
a következő, öt évnél nem régebbi referenciával: „tartal
maz minimum 1000 férőhelyes, NR 25 akusztikai 
paramétereknek megfelelő hangversenytermet, beépített 
orgonát, professzionális hangversenyek megtartására 
alkalmas, változtatható rendszerű akusztikai bel
sőépítészetet, mozgatható, változtatható nagyságú szín
padtechnikai berendezést”. (Ajánlatkérési dokumentáció, 
Pécsi Konferencia- és Koncertközpont kivitelezése. 
Előterjesztés melléklete, 2008. szeptember 17. 46. p.)

5 Tóth Bertalan alpolgármester azzal hárította el az 
Arcadom-ügyben felmerülő felelősségét, hogy részle
teiben nem ismerte a kiírást. Interjú, 2009. április 9.

6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozata, 2009. június 11. I. sz. D.205/27/2009. A dön
tőbizottság az Opus egyik kifogását sem fogadta el.

7 Területismertető talajmechanikai szakvélemény a Pécs, 
Universitas utcai Koncert- és Konferenciaközpont föld
szintes szárnyának tervezéséhez. Soliform Kft., 2008. 
június 20.

8 A ház jövőbeni főbérlője, a Pannon Filharmonikusok 
vezetése sem konfliktusmentesen élte át a pályázat óta 
eltelt öt évet. Horváth Zsolt legitimitását nem csorbítot
ták az öt év politikai változásai, sem az EKE mindenkori 
menedzsmentjében tapasztalható összevisszaság 
(Horváth a 2008-9-ben működő Művészeti Tanácsban is 
szerepet vállalt). Hamar Zsolt viszont a kulturális főváros 
év küszöbén váratlanul a távozás mellett döntött; utóda 
Peskó Zoltán, Svájcban élő karmester lett.

A Zsolnay gyár önálló városrész volt a tizenki
lencedik századi településhatár közelében, 
amely Pécs növekedésével vált a városba ékelt, 
fallal körülvett, izolált -  idővel a forgalmas 6-os 
út által kettévágott -  területté. A park építészet- 
és kultúrtörténeti különlegesség, amely máig 
követni engedi a gyár fejlődési lépcsőfokait és 
bővítési ütemeit. Az épületegyüttes eredetileg 
nemcsak a termelést szolgálta ki, de a Zsolnay 
család és a gyár alkalmazottainak lakóhelye is 
volt, sőt a Zsolnayak sokáig a közeli dombon 
álló mauzóleumban temetkeztek. A kontinuitást 
és az innovációt biztosító oktatást a területen 
lévő műhelyekben és műtermekben tartották, 
a gyárban dolgozókat helyi szociális létesít
mények szolgálták ki. A 6-os úttól északra 
fekvő, lazább beépítésű park legtöbb épülete 
a gyárat felfuttató Zsolnay Vilmos idejére 
datálódik, többet közülük a családba benősülő 
építész, Sikorski Tádé tervezett. A lakó-, szoci
ális- és üzemépületeket a gyár csúcskorszaká
ban a Monarchia városainak középületei 
számára előállított épületkerámiákkal díszítet
ték. A terület keleti csúcsát és a 6-os út déli 
oldalát a hatvanas évek óta építették be sűrűn 
üzemépületekkel.

A gyár két nagy törést szenvedett el a 
huszadik században: az államosítást és a rend
szerváltást. A kilencvenes években gyorsan 
elvesztette a korábban legtöbb bevételt hozó 
termékeinek piacát -  a szigetelő kerámiáét és 
a porcelán étkészletekét - ,  ám egyik menedzs
ment sem állt elő az új fogyasztópiacon vonzó 
termékekkel.' Az állam tehetetlenségéről 
tanúskodik a tucatnyi lecserélt vezérigazgató és 
a többmilliárd forint, amit az ezredfordulóig

átszervezés és korszerűsítés címén beleöntöt
tek. Az első Fidesz-kormány idején a gyár talpra 
állását a részvénytársaság három részre bontá
sától várták. Habár a modell sikertelen volt, 
mégis ennek köszönhető a kulturális funkció- 
váltás első elképzelése. Az anyacégben, a 
Zsolnay Porcelángyár Rt.-ben maradt az ingat
lanok egy része, együtt a társaság közel hét
százmilliós adósságával. Külön cég alakult az 
eozin-, pyrogránit- és edénygyártásra, a műem
lékingatlanokat pedig egy harmadik társaságba, 
a Zsolnay Örökség Kht.-ba szervezték ki. Az 
állam a gyárnak juttatott hitelként vásárolta 
meg a műemlékeket a kht számára, amelyeket 
bérleti díj fejében továbbra is termelésre 
használtak. A kht. élére a korábban a siklósi 
alkotótelepeket vezető Komor István közgaz
dászt, a manufaktúra és a gyár élére egyaránt 
az ÁPV kötelékében dolgozó Kovács Gyulát 
nevezték ki. A társaság feldarabolása akkor lett 
volna sikeres, ha felfut a porcelángyártás, 
amely el tudja tartani a kht.-t, és viszi a vállán 
a gyárat is. A Zsolnay azonban ehelyett stabilan 
évi százmilliós veszteséget termelt a nagyjából 
egymilliárdos forgalma mellett. Mindezt belső 
konfliktus is kísérte: Komor az ingatlanállomány 
idegenforgalmi hasznosításában hitt, Kovács 
a termelés fenntartásában és a magánosításban 
gondolkodott.

Habár a Zsolnay említését rendszerint sza
pora hivatkozások követték a márkanév, az 
építészeti hagyaték és az innováció szellemi 
örökségére, a szép szavak mögött egyéb meg
fontolások is meghúzódtak. Elég csak a hathek
táros birodalomra gondolni, amely a vele 
határos önkormányzati területekkel, épületekkel 
-  a Balokányligettel, a Zsolnay-mauzóleummal 
és a DoZsó néven ismert egykori műteremház
zal -  együtt már húsz hektárt tesz ki. 2003 
végén Toller László és más szocialista 
városvezetők közös indítványára került be a pri
vatizációs törvénybe a passzus, miszerint az 
állam „kivételesen indokolt esetekben” ingyen 
is tulajdonhoz juttathatja az önkormányzatokat. 
Ugyanekkor döntött arról az ÁPV, hogy a 
Zsolnay is felkerül az állami tulajdonból kiad
ható vagyonelemek közé -  így lett a cégcsoport 
2006-ban a városé. Az állam cserébe elvárta 
a hitelek törlesztését, a márkanév megőrzését 
és a gyár önkormányzati tulajdonban tartását 
legalább tíz évig. Ám Pécs nem volt jobb gazda 
az államnál: a gyár mérlege nem javult, az igaz
gatósági és felügyelőbizottsági helyeket pedig 
pécsi politikusokkal és politikus-ismerősökkel 
töltötték fel.

▼AT

Miközben a gyár napról napra élt abból, hogy 
az állam vészhelyzetben mindig alányúlt, az 
Örökség Kht. felújíttatta a műemléképületek 
homlokzatait, és elkészített egy megvalósítható
sági tanulmányt, támogatást remélve uniós for-
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H A  É P Í T É S Z E T R Ő L  B E S Z É L Ü N K

Az épülő Planetárium...

elhelyezni Gyugyi László Pittsburghben élő 
Zsolnay-gyűjtő kollekcióját. A Közelítés 
Egyesület elvileg helyet kapott a ZSKN-ben, 
habár az intézmény egyelőre nem jött létre.
A Közelítés mellett felnövő újabb független 
generáció, amelyet a Labor Egyesület fogott 
össze, papíron szintén helyhez jutott. A folya
matosan változó összetételű lehetséges bérlők 
között a jobb politikai kapcsolatokkal bíró 
szereplők jellemzően előnyösebb helyzetből 
indultak, mint a független szervezetek (amikor 
például elbontották a planetárium használaton 
kívüli épületét, egy új planetárium mögött 
ébredtek érdekek). A kreatív vállalkozók távol
maradtak vagy elijedtek: egy rajzfilmstúdió 
kitartóan próbálta megvetni a lábát a 
Zsolnayban, ám nem jutott dűlőre az önkor
mányzattal. A pályázati időszakhoz képest több 
egyetemi szereplő: immár a teljes művészeti 
kar, emellett a Kommunikációs és 
Médiatudományi Tanszék valamint a Janus 
Egyetemi Színház vette a ZSKN-be az irányt.

Működtetési és finanszírozási kérdésekben 
a 2007 végi hatástanulmánynak kellett volna 
támpontokat adnia, ám az bevallottan 
„feltételezésekre” alapult.4 A különböző 
szervezetek igényei gyakran egymással is rivali
záltak, az étvágy pedig egyre nőtt a paradicso
mi lehetőségeket kínáló Zsolnay gondolatára. 
Különösen, hogy nem akadt olyan szervezet,

rásokból.2 A terv azzal számolt, hogy a termelés 
átköltözik a terület elhatárolható részére, a park 
pedig ipartörténeti témaparkként megnyitható 
a közönség számára. Ez a projekt találkozott 
össze az EKF-fel, és tette zárójelbe az egyéb 
hasznosítási álmokat. A témapark aztán a 
pályázatban kulturális negyeddé fogalmazódott 
át, ahol helyet kap Zsolnay-kiállítás, a 
művészeti kar néhány tanszéke, a Közelítés 
Egyesület áltat kezdeményezett Kortárs 
Művészeti Központ, és egy inkubátorház, amely 
a helyben kitalált, készített termékeket segítené 
a piacra. A modell ismert a nyugat-európai 
nagyvárosokból: a kiürült iparterületek sok 
helyen alakultak át új, kreatív iparágakat, kul
turális helyszíneket, turisztikai szolgáltatásokat 
vegyítő központokká, amelyek képesek 
felértékelni a körülöttük lévő városrészt is.

A kulturális főváros pályázatba tizenegymil- 
liárd forint költségvetéssel tervezték be a 
Zsolnay Kulturális Negyedet (ZSKN), ám az -  
a többi kulcsprojekthez hasonlóan -  hosszú 
ideig a semmiben tebegett. A városvezetést 
az ingatlanhasznosítás foglalkoztatta, például 
a lehetőség, hogy a Bóbita Bábszínházát a 
leromlott belvárosi épületéből átköltöztesse a 
DoZsóba. Ebben a helyzetben került sor 2006 
novemberében a kulturális negyedekről rende
zett holland-magyar szimpóziumra, amely vilá
gosan vázolta a lehetséges fejlesztési irányok 
előnyeit és •buktatóit. Egyúttal ez volt az 
egyetlen pillanat a pályázati győzelem után, 
amikor az EKF-ről nyilvános szakmai keretek 
között vita zajlott.3 Ezen a konferencián a hol
landok óvták a pécsieket attól, hogy idő előtt 
rögzítsék a negyed funkcióit, elmulasztva 
felmérni a város kreatív ipari potenciálját és 
a közönség igényeit. Úgy vélték, ha az önkor
mányzat 2010-re megtölti a negyedet, akkor 
súlyosabb működtetési teherrel fog szembesül
ni, mintha teret adna a kísérletezésre. Talán 
nem meglepő, hogy a szimpózium végén két 
külön ajánlás született: egy holland és egy
magyar.

A ZSKN megtervezésére jókora késéssel, 
2008 januárjában tették közzé a tervpályázati 
felhívást. Az eltelt idő az önkormányzati 
intézményeknek kedvezett (a Bóbita Bábszínház 
mellé betársult az Ifjúsági Ház és a Pécsi 
Galéria is). Amikor törölték a Nagy Kiállítóteret 
az öt kulcsprojekt közül, akkor szintén a 
Zsolnayt szemelték ki egy új, ezer négyzet- 
méteres „multifunkcionális” kiállítótér 
megépítésére. Szintén a negyedben tervezték

amely összehangolta volna a túltengő vágyakat. 
Hiszen az önkormányzat nem bízta meg a 
Zsolnay Örökség Kht.-t a negyed üzemeltetésé
vel, sőt, még Komor Istvánt is lefokozták.
Az érintett intézmények pedig készen kapták 
a fenntartási követelményeket, anélkül, hogy 
felhatalmazták volna őket a gyökeresen új 
elvárásokat támasztó működés feltételeinek 
kidolgozására. Ebben a zűrzavaros helyzetben 
jobb híján a rekonstrukciót tervező építésziro
dára (a budapesti MCXVI Építész műterem re) 
maradt a pontos hely- és funkcióigények 
végigtárgyalása a vélhetőleg tényleg beköltöző 
szervezetekkel.5

TAT

Ennek a kibontakozását azonban Kovács Gyula 
vezérigazgató már nem várhatta meg, és Komor 
István körül is elfogyott a levegő. Már Péterné 
Marosy Katalin gyárigazgató idejére esett 
a ZSKN hitelállományának átszervezése6 és a 
tulajdon egyesítése az önkormányzat kezében.7 
A város 800 millió forintot fizetett a gyár által 
használt ingatlanokért -  annyit, amennyibe a 
hivatalos nyilatkozatok szerint a terület csücs
kébe való átköltözés került. A költözés 
valójában nem került ennyibe, azaz voltaképpen 
a különbözet tette kapós falattá a gyárat, 
amikor 2009 elején sebtében privatizálni 
akarták. Az értékesítési pályázat elbírálása 
során azonban az is kiderült, hogy a várost 
Tasnádi Péter halála után ideiglenesen vezető 
ifjúszocialistáknak van előzetes elképzelésük 
arról, kinek kedvezzenek a portékával.
A mindössze két ajánlat egyike anonim volt, 
a másikat a közismerten Zsolnay-rajongó Matyi 
Dezső jegyezte. Az ismeretlen pályázó a rövid
del a beadási határidő előtt alapított kft. volt; 
tulajdonosa egy máltai székhelyű társaság.
A cég mögött az akkori értesülések szerint egy 
kevéssé ismert jobboldali vállalkozó, Rehus 
Ernő állt.8 Az ifjúszocialisták ismerték már ezt 
a titokzatos „máltai” kört, ugyanis az önkor
mányzat néhány hónappal korábban nekik adta 
el a Pécsi Közlekedési Zrt. üzletrészét és 
menedzsmentjogait. A máltaiak hátszele 
ellenére az üzlet mégis kudarcba fulladt, amikor 
az ajánlatok értékelésekor (2009 márciusában, 
már javában a polgármesteri kampányban) 
összeveszett a szocialista és a Fidesz-frakció. Az 
ingatlanvásárlásból juttatott pluszbevételt pedig 
elnyelte a gyár.9

A Zsolnay-gyár megmentésével kecsegtető 
elmélet szerint új bevételt a negyed felújítása 
hozna. A valóság ezt eddig annyiban igazolta, 
hogy a legkomolyabb rekonstrukciós munka, a 
Zsolnay mauzóleum helyreállításához szükséges 
42 oroszlán legyártását valóban a gyár végezte 
el -  ám részben nem a rekonstrukciót végző 
kivitelező, hanem a város kontójára.10 A gyár 
ugyanis (hitelből) jó előre legyártotta az orosz
lánokat, majd amikor belépett a Magyar Építő- 
Reneszánsz konzorciuma, bátor 375 millió forin
tos árat kért meg érte. A konzorcium ennyiért 
nem kívánta átvenni őket, hiszen a közbeszer
zési törvény nem kötelezi arra, hogy konkrét 
gyártótól építsen be termékeket. A gyár a for
mavédelmi mintaoltalom beszerzésével mégis 
elébe ment ennek, az önkormányzat pedig 
kifizetett százharmincmillió forintot -  természe
tesen az adófizetők pénzéből."

TAT

A ZSKN-t négy negyedre bontva tervezték átad
ni, de az ünnepség napja az idő múlásával 
szinkronban csúszott egyre későbbre. Valaha
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2010 ősze, később 2011 februárja, a kulturális 
főváros év közepén pedig már 2011 júniusa 
szerepelt aktuális határidőként. Az első negyed 
-  amely a Gyugyi-gyűjtemény kiállítóhelyét, a 
Sikorski Házat is tartalmazza -  határidejét 
februárban tolták ki három hónappal, majd 
végül októberben nyitották meg az egyébként 
pompás és különleges gyűjteményt -  az építési 
terület közepén.

2010 végén világosan látszik, hogy az éjjel
nappal mozgalmas helynek szánt Zsolnay a hol
landok egykori (bal)jóslatát igazolja. Meghiúsult 
a független szervezetek beköltözése. A számuk
ra tervezett „Alkotó Negyed” kialakítását 
bizonytalan időre elhalasztották, az erre szánt 
nagyjából 400 millió forint pedig talán a lépten- 
nyomon előbukkanó váratlan kiadások fedeze
téül szolgál.” Az új kortárs kiállítóteret a Pécsi 
Galéria és a Pécsi Ifjúsági Központ (leánykori 
nevén Ifjúsági Ház) hivatott tartalommal megtöl
teni. Piaci szereplők egyelőre csupán a kávézó 
és az üzletek bérlőiként jöhetnek szóba. 
Ugyanakkor nemcsak a város, de az egyetem 
térfelén is kevésnek bizonyult a rendelkezésre 
álló idő a Zsolnay, mint intézmény megálmo
dására. Az önkormányzat és az egyetem között 
az évek során egyetlen írásos dokumentum 
született, mégpedig 2006 végén, amikor az 
akkori polgármester és az akkori rektor úgy 
gondolták, az egyetem ingyen használja majd 
a területet.'1 2 1 2 3 Ezzel a keretszerződéssel szemben 
az utolsó, 2008-as megvalósíthatósági tanul
mány már évi ötven-hatvanmilliós bérleti díjat 
tartalmazott, amiről a PTE állítólag mit sem 
tudott. Az egyetem belvilágát ezen túlmenően 
feldúlta a gondolat, hogy nemcsak a Művészeti 
Kar, de a Kommunikációs Tanszék is odébbáll a 
régi helyéről. Az egyetemi viszonyokat is átren
dező politikai széljárás -  számos puccskísérlet 
után -  2010 őszén azonban mégiscsak nekik 
kedvezett.

Habár a következő öt-tíz év akár gyökeresen 
is átírhatja a kialakulóban lévő társbérleti rend
szert, egyelőre nyilvánvaló, hogy a „kreatív 
negyed” kreativitása nem több annál, mint 
amivel a továbbra is változatlan szakmai háttér
rel működő önkormányzati intézmények, illetve 
az egyetem hozzá tudnak járulni. A ZSKN 
üzemeltetése ezért a legégetőbb várospolitikai 
kérdés, amely kipróbált szakemberek számára is 
komoly próbatételt jelentene.'4 5 6 7 Ez a próbatétel -  
két eredménytelen pályázat után -  a közgyűlés 
nyári döntése szerint Rúzsa Csabára, a 
Pécs20io Menedzsment Központ korábbi 
ügyvezetőjére jutott, átmenetileg. A Zsolnay 
története azonban nemcsak a városi káderpoliti
ka intakt működését illusztrálja. Hiszen ezekben 
a hónapokban figyelhető meg, hogy a kulturális 
főváros és a gazdasági válság együtt mekkora 
horderejű változásokat indított el az intézményi 
szférában. A belvárosból tömegesen költöznek 
ki a kulturális intézmények, ám egyelőre rejtély, 
miképp alakul át a belváros kulturális központi 
szerepe, és mi lesz a féltucatnyi értékes ingat
lan sorsa.’5 6 7

Mindenesetre akinek ma módja nyílik belép
ni az építési területre, nem a klientúraharcokkal 
és hozzá nem értéssel elvesztegetett évekre fog 
gondolni. Sőt, ámulatában talán azt is elfelejti 
megkérdezni, hogy miből tartják el a Zsolnayt, 
ki fog ide elzarándokolni -  egyáltalán, mi lesz a 
jövő évi program?! Hiszen lenyűgöző látni, hogy 
a politikai machinációk és pénzügyi manőverek 
ellenére egyfelől megmaradt és -  igaz, egyelőre 
csupán -  elkezdett megújulni a negyed.

A volt Sikorski-ház, 
ma a Gyugyi- 
gyűjteménynek 
ad helyet

Másfelől úgy tűnik, hogy a kortárs szellemiség 
az építészeten keresztül mégiscsak érvényesült, 
és áttörte azokat a falakat, amelyekről az 
elmúlt években leperegtek az értelmes szavak. 
És ez a látvány bizony még reményeket is 
kelthet. ■

1 Lásd még: Hanthy Kinga: Lejtmenet. Zsolnay: hungari- 
kum vagy ipari műemlék? Magyar Nemzet, 2005. április 
9. 30-31. p.; Hárs Éva: Zsolnay. Budapest, Helikon, 1996. 
Kaposi Zoltán: Pécs gazdasági fejlődése 1867-2000. Pécs, 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2006.

2 Komor István: Az épített Zsolnay örökség. In: Mozaikok 
Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből. Szirtes Gábor és 
Vargha Dezső szerk. Pécs, Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara és Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2003. 
141-154- P-

3 Berkecz Balázs (szerk.): A kulturális negyed mint városfej
lesztési stratégia. Pécs, Európa Centrum Kht, 2007.

4 Zsolnay Kulturális Negyed megvalósíthatósági tanulmány 
-  vezetői összefoglaló, 2007. december 8. 19. p. A tanul
mány 77 millió forint működési támogatási hiányt prog
nosztizált az önkormányzati intézmények miatt, és közel 
húszmillió forint hasznot a Gyugyi-kiállítás bevételeiből.

5 A Herczeg László vezette építészcsapat az új kiállítóteret 
támfalba vájva képzelte el, a 6-os út fölé hidat terveztek.

6 Az összesen 740 millió forintos hitelállományt egy 260 
milliós tartozástól eltekintve rendezték. Ennek fejében 
azonban megterheltek négy városi ingatlant, és az addig 
még jelzálogmentes Zsolnay-épületeket is.

7 A Zsolnay Örökség Kht. tulajdonosi hátterének ren
dezésekor a város zűrös ügybe keveredett. 2006-ban, az 
önkormányzati tulajdonba adás idején ugyanis -  valamely 
megmagyarázhatatlan okból -  birtokon belül maradt egy 
magántulajdonos. A Magyar Befektetési és Vagyonkezelő 
Rt (MBV) egy mindössze 0.37%-os, névértéken egymillió 
forintot érő üzletrészt birtokolt. Ezt a város tízmillió 
forintért tudta megszerezni, ráadásul még odaígérte 
mellé a kiváló belvárosi ingatlant, az egykori „kispiac" 
telkét is. A telek értékesítésére meghirdettek egy 
pályázatot, amely azonban egyértelműen az MBV tulaj
donosára, a Minerva Kft.-ként ajánlatot tevő cégre volt 
kiírva. A holding belső vizsgálata szerint az adásvételt

vagyonbecslés nélkül hajtották végre, a szerződéseken 
ellenjegyzés, aláírás, iktatószám nem volt (lásd Vizsgálati 
jelentés a Felsőmalom utcai volt „kispiac” hasznosítási 
folyamata tárgyában. Pécs Holding Zrt, 2009. november 
16.). Az immár elkészült társasházba költözött egyebek 
között a Minerva és tulajdonosainak egy másik érdekelt
sége, de a városnak ügyvédi munkákat végző Vass 
Consulting tulajdonosa, valamint Tóth Bertalan volt szo
cialista alpolgármester is.

8 Bódis András: Pécs-Málta-tengely. Heti Válasz, 2009. 
február 26. i8-20.p.

9 2010-ben újra meghirdették a gyár részvénycsomagját. Az 
egyetlen ajánlatot a Balaton-parti kempingek felvásárló
jaként ismert SCD Csoporthoz tartozó kft. adta be. A 
szerződés szerint a részvénycsomag 2011 március végéig 
kerülhet a társaság birtokába.

10 Cseri László: Ugrásra kész oroszlánok. ÚDN, 2009. 
szeptember 21. 4. p.

11 A Zsolnay Kulturális Negyed pirogránit elemeivel kapcso
latosan tulajdonosi döntés meghozatala (EKF). 
Előterjesztés, 2010. március 18. (i.sz. 02-2/2-19/2010.)

12 Márpedig a Zsolnay folyamatosan meglepetésekkel szol
gál: már javában a rekonstrukciós munkák közben derült 
ki, hogy a műemléképületek szigetelés és alapozás 
nélkül épültek meg.

13 Keretmegállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkor
mányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi 
Tudományegyetem között az Európa Kulturális Fővárosa, 
Pécs 2010 program fejlesztési projektjeinek közös meg
valósítására. 2006. november 30. (02-1194/2006 i.sz. 
előterjesztés melléklete)

14 Éppen a működtetési modell kidolgozása érdekében 
hirdették meg 2010 elején a Zsolnay projektmenedzs
ment tenderét. A győztes MSB Consulting összesen 
21.900.000 forint megbízási díjért nyújt menedzs
mentszolgáltatást (a cégvezető történetesen Madár Péter, 
Bánki Erik regionális Fidesz-vezető unokatestvére).

15 A válság érdekes módon nem hatott a megyei és a 
városi önkormányzat együttműködési készségére. Hiszen 
egyébként nem lenne elképzelhetetlen, hogy a Széchenyi 
térről kiköltöző Művészetek Háza a ZSKN-be tegye át a 
székhelyét (a terv szerint a megyei-egyetemi fenntartású 
Tudásközpont fogadja be). Jelenleg nincs szó továbbá 
arról sem, hogy a Janus Pannonius Múzeum valamilyen 
formában használhatná a ZSKN-ben megépített kortárs 
kiállítóteret -  lévén, hogy az a város tulajdonát képezi.

A kulturális és egyetemi negyedet összekötő 
dekoratív híd
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12 év -  Dél-Dunántúl építészete
a 21. század elején SZEGŐ GYÖRGY
Pécs, Csontváry Múzeum -  földszint
2010. szeptember 18 -  október 31. .........................................................

Erőfelmérés
12 év -  Dél-Dunántúl építészete a 21. század elején

Az EKF 2010 „helyi forrásokból” rendezett kul
turális eseményei egyfajta kirakatot jelentenek -  
a kívülállónak. A kirakat rendezőinek viszont 
erőfelmérést, azaz átvitt és vizuális értelemben 
is tükröt mutatnak. A dél-dunántúli régió 
kortárs építészetéből nyújtott bőséges kínálat: 
a sajátosan szép táj és az emberi jelenlét 
egymásra hatásának méréslehetősége is.
A tájékozódás Pécsett, in vivő, a tárlat megte
kintésének sétáló-mellékleteként, másrészt in 
vitro, a kiállítóteremben: Baranya, Tolna és 
Somogy megyék architektúrájának -  legnagyobb
részt -  fotókkal, itt-ott (látványtervekkel, 
valamint rövid, infó-szerű leírások mentén válik 
lehetővé.

A természet és az épített környezet viszo
nya az ezredfordulón nálunk is átalakulóban 
van, az ország lakosainak többsége immár 
városban él, miközben a korábbi központi 
irányelvek nem kormányozzák a fenti átválto
zást megvalósító építést. A centrum hiánya 
azt is eredményezi, hogy a „hely” szerepe 
felértékelődik. Ebben a processzusban amúgy 
Pécs évtizedek óta úttörő módon irányt muta
tott. De a centrum visszavonulása sajnos azt is 
jelenti, hogy a kormányzattól mégiscsak 
elvárható ökologikus gondolkodás szorgalmazá
sa, szabályzói is hiányoznak. Ebben általában 
csupán az építészek/megrendelőik sovány privát 
igyekezete mutatkozik. A szabadabb egyéni 
formálás pécsi tradíciója felől mérlegelve -  ez 
a tárlat első, összegző átnézésére is kitűnik -  
a korábbi, egy-egy érzékeny alkotó személyiség 
által diktált tendenciák az utolsó dekádban 
kevésbé érhetők tetten. Recenziómban azt is 
vizsgálom, hogy Horváth András kamarai elnök 
előzetes rálátása, szervezőmunkája nyomán

létrejött tárlat a széles egyéni színskála/ 
seregszemle karakter ellenére képes-e hiteles 
pozitívumként megjelenni.

Az előválogatás után a rendezők a beér
kezett 400 épület dokumentációjából a felét 
választották ki, tervstádiumban álló projektek 
terveit is befogadták, ezzel mintegy „védőmá
giaként” érzékeltetni tudták az EKF körüli 
építőkedv esendőségét és/vagy dinamikáját. 
Közben paralel a jelentős vizuális események 
méltatlan körülmények között történtek/történ- 
nek meg. Mert az EKF fontos projektjei közül 
kimaradt a Nagy Kiállítótér, váratott magára a 
Magyar Képtár kibővítése, amint az üres Nádor 
Szálló földszintjén a „romgaléria” is csak a 
néhai kávéházra korlátozódik... Például az 
ennek a programnak a keretében kiállított 190 
ház tablói is csak zsúfoltan férhettek be a szük
séghelyszínnek tűnő Csontváry Múzeum két 
földszinti nagytermébe. A tablókról kiszorult 
kb. száz további munka a képernyőkön és 
a katalógusban vált megtekinthetővé.

A helyszűke nemcsak a válogatást/rendezést 
nehezítette meg, de a befogadást is. Mert a két 
önmagában is problematikus kiállításteret a 
múzeum főkapuja is elvágta egymástól (amint 
a Magyarok a Bauhausban tárlatnál a Káptalan 
utcai zegzugos terek erősen determinálták 
a kiállítás-didaxis befogadását). A befogadás 
pedig mostani recenziómnak kulcsszava lesz.

A rendezők felkértek három neves építész
szakmai közszereplőt: Balázs Mihály Ybl- és 
Kossuth-díjas építészt, Gerle János Ybl-díjas 
építészt, az Országépítő és Az építészet mesterei 
könyvsorozat szerkesztőjét, a magyar szerves 
építészet elméleti szaktekintélyét, valamint 
Somogyi Krisztina szakírót, a Katedrális 
építészeti műsor és az Építészet és Lélek portré

film sorozat hajdani szerkesztőjét, könyvek és 
folyóiratok szerzőjét, hogy 30 épületet emel
jenek ki a mezőnyből, választásukat kommen
tálják is. Célul tűzték ki, hogy a kiemelés 
rangját az egyik teremben a bővebb interpretá
ció és a kommentárok adják meg. Míg az 
azonos méretű másik teremben vállalták 
a szűkös lehetőségből adódó zsúfoltságot. 
Mindhárom vendégkurátor máshogyan, de kötő
dik Pécshez és a régióhoz, ismerik a „terepet”. 
Persze így is, 12 év, három megye, közel 200 
épületének bejárása, a házak konkrét megis- 
merése/befogadása meghaladja egy ilyen válo
gatás dimenzióit. Egyáltalán, a világ építésze
tének egyre sűrűbb fordulatai, a kimagaslónak 
ígérkező vagy emblematikus művek folyamatos 
követése, naprakész in situ ismerete immár 
lehetetlen feladat. Éppen ezért vált egyre 
fontosabbá az építészeti kiállítások, a szaksajtó 
szerepe az utolsó 25 évben. Miközben mind
annyian szembesültünk a távolból történő 
ítéletalkotás korlátáival, a filozófus Flans-Georg 
Gadamer úttörőként foglalkozott ennek a glo
balizációval együtt járó, kihívást jelentő kény
szernek az elméletével. A szép aktualitása 
(T-Twins, 1994) c. munkájában szentségtörőként 
vetette fel, hogy egy jól/lényeglátó módon meg
fotózott, alaposan dokumentált épület a tér 
bejárása nélkül, akár virtuálisan is megismer
hető. Az épületet fotografálók maguk is szak
emberek -  miközben elfogadják a mellérendelő 
helyzetet, hogy építészek közeli munkatársai -  
mégis gyakran megtagadják az alkalmazott 
fotós besorolást. Ezzel szemben, szinte kivétel 
nélkül az építésszel folytatott konzultáció 
alapján közelítenek a ház képi lényegéhez.
A három pécsi válogató tehát zömében fotókra 
-  és közvetve a fotósok építészkonzultációira -  
utalva (szabadkozva bár), mégis, mára az 
elmélet és a praxis áltat lényegében standardi
zált módon: sikerrel vállalkozhatott az áttekin
tésre, egy minőségre koncentráló összkép 
megragadására.

Miután összegeztek, kiderült, ha egyenként 
10-10 kiemelt épületet javasolnak, igen sok lesz 
az átfedés. Somogyi Krisztina magyarázata pon
tos: kompromisszum született. És ez szerintem 
sem jelenti azt, hogy a kurátorok feladták volna 
saját ízlés- és szemléletbeli preferenciájukat. 
Annyira nem, hogy a vége vagy 34 kiemelt 
épület lett -  nyilván akadt antagonisztikus 
nézetkülönbség. A számszerű növekmény érték- 
többletet is sejtet. Jelzi, hogy az értékek 
„megengedő befogadása” teret enged az 
építészeti formálás eltérő karakterű minőségei
nek. És ez következetes nyitás, mert éppen 
Gadamer szerint a befogadói esztétika lényege 
az, hogy a művet nem az alkotó, hanem a 
rendkívül sokszínű látásmóddal megáldott 
szemlélők, befogadók „fejezik” be.

Recenzorként először azokat az épületeket 
sorolom, amelyeket mindhárom válogató átfedő 
módon igeneit (ezt B, G, S szignók jelezték):
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— Cella Septichora Látogatóközpont /  Bachman 
Zoltán

— Lakóház és Társasház, Pécs, Apáca u. /
Gettó Tamás

— Sauska és Tsa. borászat,
— ítélőtábla, Pécs / Koller J.-ifj. Csatai L.
— Horvát Oktatási Központ, Pécs /  Köves A. 

Rádóczi (f) L. Bokor Cs.
— Lakóházak, Pécs /  Pelényi Margit
— Villány /  Sugár P. Horváth G. Binder Lantos 

Zs. Farkas Zs.
— Erzsébet Szálló felújítása és bővítése, Paks / 

Bartók I. Benárd A. Böjti A. Fejérdy P. Natta 
A. Tatár B. Kern A. Klenk Cs.

— Vesztergombi Pincészet, Szekszárd /  Papp 
László

— Paksi Képtár /  Kiss Gy. Járomi I.
— Evangélikus parókia és gyülekezeti terem, 

Sárszentlőrinc / Klenk Csaba
— Rommező kilátó, Somogyvár-Kapuvárhegy / 

Lantay A. Sebestyén P.
— Tanuszoda, Tab /  Por P. Ripszám J.

A két kiemelési javaslatot kapott házaknál, 
az illemmel felhagyva mellőzöm a felsorolást. Itt 
most -  a zsűri vélemény alakulását minél 
hívebben visszaadandó -  érdekesebbnek tartom 
a másik szálat -  azokat az épületeket, amelyek 
egy igent kaptak, avval kerültek be a válogatás
ba. Éppen ez a kiterjesztés a fenti befogadói 
szemlélet működésének próbája:
— Lakóház, Pécs-Mecsekoldal /  Koller József
— Bodelko Trade üdülőház
— Orfű-Tekeres /  Rádóczy (0 László
— Bitt Kft. Irodaépületek, Kaposvár /  Borbás 

Gábor
— Ipari üzem, Murexin, Szekszárd / Hodossy L. 

Földesi Z.

Mivel az egyetlen szavazatot kapott épületeket 
minden esetben Gerle János jegyzi, fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy pl. utóbbi ház nem 
„szerves épület” hanem a ’70-es évek 
klasszikus, elismert magyar ipari építészetét 
idéző, nívós gyár-architektúra.

Végül a válogatók -  talán vigasz-ágként -  
néhány írásbeli megjegyzést is tettek, mintegy 
választásaik kontrolljaként. Ennél izgalmasabb 
egy mindenki által tudattalanul eljátszott „befo
gadói ítélkező” lehetőség. A „mi lenne, ha én is 
szavazhatnék?” gondolat. A „mondjuk, ha” 
játékot -  a befogadói szemléletet kizárva - ,  
sokan komolytalannak tartják. De a zsűri 
választása is komoly játék csupán, hiszen 
a házak megépültek, használják, szerethetik azt
— akár a válogatók véleményével ellentétesen 
is. Ez természetes. Éppen ezért, szerintem 
ennek a játékos megközelítésnek is jogosultsá
ga van. Jól működő motorja ez a nézők remél
hetően tekintélyelvet tagadó nyitott kíváncsisá
gának. Tehát, ha nagyobb tér lett volna
a „fő-teremben”, ha. Stb. Ha nem engedek 
a 48-ból, akkor a következő 34+13 „ha” -  
választásom van:
— Társasház üzletekkel, Pécs, Rákóczi út /  

Dévényi Sándor,
— Jókai-tér, Pécs, térburkolat és Millenniumi 

Emlékmű /  Dévényi Sándor, Pál Zoltán
— Községháza, Pellérd /  Gettó Tamás
— Kosári Ház, Pécs /  Horváth András
— Konferencia- és koncertközpont, Pécs / 

Hőnich R. Keller F. Fialovszky T. Sólyom B.
— Zsolnay Múzeum, Pécs / Kistelegdy I. ifj. 

Kistelegdy I.
— Édü Inkubátorház, Kővágószőlős /  Koller J.
— Gandhi Gimnázium és Tornacsarnok, Pécs / 

Skardelli György

Családi ház, Pécs 
Építész: Karlovecz Zoltán

— Püspöki Palota bővítése, Pécs /  Viczencz 
Ottó

— Műteremház, Pécs /  Weiler Árpád
— Pro Artis Művészeti Iskola, Paks / Patartics 

Zorán
— Szivárvány Kulturális Központ felújítása, 

Kaposvár /  L. Balogh Krisztina
— Fonyódi Fürdő /  Lőrincz Ferenc.

Összegezve: a tárlat épületeit jellemző minőség 
cáfolja a seregszemle műfaj kényszerűen egyen- 
lősdi karakterét. A megyék közti áttervezés 
és a tervezők egyre inkább országos jelenléte 
valamiféle áttörésként értékelhető -  amit a 
Nádor Galériában megrendezett (EL/AWAY, aug. 
27-szept. 19.) Pécsről elszármazott építészek 
kiállításán Patartics Zorán másként interpretált: 
a tehetség elvándorlását bemutató társkiállítás 
a 20 éve elár(v)ult szállodában szintén hiteles 
olvasata a Dél-Dunántúl építészetének, 
a (város)politika tehetetlenségének. A romkávé- 
ház szimbolikus helyszíne az urbánus közösség 
erózióját is jelzi. Még az EKF-év, a Széchenyi tér 
nagyprojektje is kevés volt e centrális pozíciójú 
épület végre teljes revitalizációjához. Egy felújí
tott homlokzatra futotta... Ez is része az 
erőfelmérésnek.

És ebből a patyomkini jó szándékból fakad 
még egy elgondolkodtató adalék: miközben pl. 
Pécsett, a ’8o-as években a városfaltól keletre 
eső patinás városrész bontása helyén kinőtt, 
léptéket váltó, trendi karakterű újváros a pécsi
ek identitását erősen rombolja, létezik ennek 
ellenpéldája is a térségben. A kaposvári, hason
lóan „késleltetett városfejlődés” (Szelényi Iván) 
nyomán alakuló, a városbelsőt érintő, revitali- 
záló karakterű megújulás ott alig okozott urba
nisztikai sebeket. És pl. onnan mégis alig került 
valami erre a tárlatra. Itt kritikai hiány van: 
hiszen egy-egy jellegzetes, a jó ízlés határát 
súroló erkélykorlát kisebb kárt okoz, mint egy 
egész városrész rosszul előkészített, 30 éven át 
beragadt rekonstrukciója, számos „kivagyi”, 
diszharmonikus új épülete. Mégis, a kritika 
a balkonrács detailjére figyelve summáz.
Ez bizony felszínesség, ráadásul elfedi, hogy 
az építészet lényegi összefüggéseinek elemzését 
az utóbbi 12 évben nem ritkán a befektetői 
érdekek diktálta tabuk uralják.

Dél-Duntántúl 12 évnyi építészetének 
reprezentatív mustráját általánosságban mégis 
áthatja a táj és az utcakép összhangjára figyelő 
szemléletváltás, egy érzékenyebb építészet 
térhódításának dominanciája. Ezzel a bevezető
ben feltett kérdésre is válaszolva: a kamara 
által létrehívott bemutatkozó tárlat 
egyértelműen pozitívum. ■

Családi ház, Pécs 
Építész: Petényi Margit

Murexin üzem, Szekszárd
Építész: Hodossy László, Földes László

A cikk megjelenését a pécsi apartmanok üzemeltetője támogatta
Erzsébet Szálló, Paks. Építész: Bartók István, Fejérdy 
Péter, Kern Andrea, Klenk Csaba, Földes László
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A show véget ért, 
a cirkusz folytatódhat
„A kultúra fővárosa után” című szerkesztői 
blokk elé

Tudás, közösség, kormányzás 
-  EKF párhuzamok

Közel öt évvel ezelőtt mutatták be azt a doku
mentációt, amellyel Pécs pályázott a 2010-es 
Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésért. 
A határtalan város címet viselő anyag Pécs jö
vőbeli fejlődését meggyőzően illusztráló „ví
zió”-! fogalmazott meg, és az elhúzódó gazda
sági válságból való kilábalás katalizátoraként 
az ún. kulturális ágazatok fejlesztését javasol
ta. A város intézményeit és kultúráját átformál
ni szándékozó nagyszabású tervek abból in
dultak ki, hogy a vízióalkotástól a megvalósí
tásig tartó hosszú út során az EKF csak egy ál
lomás tesz, és a siker érdekében következetes 
és kitartó munkára lesz szükség. Az Echo 
2005/4-5. száma külön rovatban foglakozott a 
pécsi EKF pályázat koncepciójával. Ott lehetett 
először a „vízió” fontos sarokpontjainak értel
mezéséről olvasni, úgy mint decentralizáció, 
regionalizmus, kulturális ipar vagy arról, hogy 
a pécsi Európa Kulturális Fővárosa pályázat 
egy kultúra alapú városfejlesztési program ke
reteit vázolja fel. Most, 5 év után, amikor a „ví
zió” bizonyos részei valósággá válnak, ezúttal 
is egy tematikus blokkba szerveződnek azok 
az írások, melyek az EKF pályázathoz kötődő 
célokhoz képest a folytatás lehetőségét mérle
gelik.

A legégetőbb kérdések ma ugyanúgy hang
zanak, mint öt évvel ezelőtt: miként fognak 
működni az új intézmények, a hangversenyte
rem és a Zsolnay Negyed, és milyen új város
menedzselési gyakorlatok alkalmazására van 
szükség, ha az önkormányzat tovább akar ha
ladni a kitűzött célok felé? Időközben a város- 
vezetés hozzákezdett az infrastruktúrát mű
ködtető új szervezetek felállításához. Létrejött 
a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Pé
csi Városfejlesztési Kft. Mindkét új városi cég a 
továbblépés eszköze lehet, azonban a most 
alakuló intézmények tartalmi építkezése nélkü
lözi a társadalmi párbeszédet. Az öt évvel ko
rábbi időszakot jellemző viták, konferenciák, 
fórumok ezúttal elmaradni látszanak -  pedig a 
tét talán most még nagyobb: mit kezdjen a vá
ros az EKF által létrehozott anyagi és szellemi 
javakkal, anélkül, hogy azok eltemetnék őt.

Az itt közölt írásokkal az Echo a hiányzó 
társadalmi párbeszéd elindításához járul hozzá.

(Bencze Zoltán)

Bevezető
Amikor a pécsi EKF program mérlegre kerül, 
nagyon fontos annak figyelembe vétele, hogy 
vajon a városi kormányzás teljesítménye meny
nyiben játszott szerepet a sikerben vagy kudarc
ban, egyáltalán milyen mozgástere van ma 
Magyarországon a városi önkormányzatoknak, 
képesek lehetnek-e egy EKF kaliberű program 
sikeres menedzselésére?

A választ látszólag messziről kell kezdeni, 
illetve célszerű bizonyos nemzetközi mintákat, 
trendeket felvázolni. E rövid írás csak felvillant 
gondolatokat, azt a célt kitűzve, hogy vitát

generáljon arról, milyen kormányzási modellre 
és stílusra lenne szükség a jövőben, tanulva 
a tapasztalatokból, nem lemondva a kultúra, 
illetve tudás alapú városfejlesztés szándékáról.

A helyi gazdaságfejlesztés nemzetközi trendjei
Egy térség, város fejlődését a globális verseny
ben nagyon bonyolult összefüggésrendszer 
determinálja, sok szereplő és intézmény érin
tett benne, korántsem pusztán a nemzetállami 
kormányzat forráselosztó szerepétől függ a 
fejlődési pálya. A regionális és helyi kormányza
tok is fontos szereplők, feladatuk viszont nem 
a hierarchikus irányítás, hanem a fejlesztési 
képességek katalizálása, a különböző források 
és szereplők integrálása, a hálózatok 
kiépítésének segítése. Nem azt kell megmon
dani, hogy mit kell tenni, hanem sokkal inkább 
azt, hogy hogyan, és kiket kell helyzetbe hozni. 
Az új lokalizmus sikeressége ugyan nincs garan
tálva, de bizonyított tény, hogy a tradicionális 
bürokráciák és közszereplők mellé lépő kor
mányzaton túli szereplők valóban képesek 
katalizátor szerepet betölteni a különböző 
szektorok között.

Abban is egyetértés mutatkozik, hogy 
a fejlesztés/fejlődés erőforrásai gyökeresen át
alakultak, a beruházókért folytatott versenyben 
a telephelyi előnyök már régen nem merülnek 
ki a nyersanyag lelőhelyekben, a megközelít
hetőségben, az infrastruktúra minőségében.
A pécsi EKF szempontjából különösen fontos 
emlékeztetni a kulturális, illetve tudás alapú, a 
helyi erőforrásokat mozgósító fejlesztéspolitikai 
irányzatra, vagy Richard Florida kreatív 
osztály/város koncepciójára, amelynek lényege, 
hogy a város kreatív értelmiségének tudása 
kulcstényező a versenyképességben, s a kreatív 
értelmiség városba vonzása, a városban tartása 
erősen függ a hely szellemiségétől, miliőjétől. 
Florida „boldogságföldrajza” így válik verseny
képességi tényezővé.1

Az EKF eredeti filozófiája nagyon közel volt 
ehhez az irányzathoz, a pályázat megfogalmazói 
abban reménykedtek, hogy a városban jelen
lévő tudás, kreativitás, az itteni alkotó 
értelmiség, mint tudásközösség bázist nyújt egy 
ilyen fejlődési pálya felrajzolásához, s az EKF 
pedig fordítókorong az irányváltáshoz.2

Új fejlődési irány -  új kormányzási modell
A fejlesztési programok sikeressége nem csupán 
azon múlik, hogy rendelkezésre áll-e minden 
(technikai és professzionális) komponens, 
hanem azon is, hogy van-e elegendő kormány
zási kapacitás. Az új modellben átértékelődik 
a helyi gazdasági és társadalmi, értelmiségi 
érdekcsoportok szerepe. Az önkormányzat kon
szenzusképző és konfliktusfeloldó, a helyi forrá
sokat bevonó képességét ki kell egészíteni a 
gazdasági piaci szereplők (beleértve a tudást 
előállító értelmiséget, a kreatív osztályt), a 
különböző helyi közösségek érdekképviseleti 
lehetősének biztosításával.

A városháza új arculata: nyitva van az aranykapu...

Ezt a kormányzási modellt szokás hálózati 
kormányzásnak vagy a hierarchikus/tradicionális 
kormányzat helyébe lépő „governance” modell
nek nevezni. Nem haszontalan a városi rezsim 
elméletre is utalni, mely szerint a hatékony kor
mányzás feltétele, hogy a nem kormányzati 
szereplők viszonylag stabil informális csoportja 
hozzáfér az intézményi forrásokhoz, amelyek 
alapján tartós befolyást birtokol a helyi dön
téshozásban. A rezsim elmélet lényegi kérdése 
nem az, hogy kié a hatalom, vagy hogy ki 
képes érvényesíteni az érdekét, hanem, hogy 
hogyan lehet a kapacitásokat egyesíteni a 
közös érdekek megvalósításáért. A rezsim teória 
elszakad tehát a hagyományos demokrácia 
felfogásoktól, amelyik a hatalmi pozícióra, 
státuszokra, s nem a hatalom funkciójára kon
centrál, hanem az érdekli, hogy milyen módon 
járulnak hozzá a fejlesztési, növekedési koalí
ciók a helyi gazdaság fejlődéséhez?

A hálózaton belüli pozíció különösen a tár
sadalmi tranzakciók stratégiai ismeretén és az 
ennek megfelelő cselekvéshez szükséges kapa
citás, továbbá a források feletti kontroll 
lehetőségén múlik. A célok kitűzése, a koalíció 
létrehozása arra koncentrál, hogy mi az, ami 
végrehajtható, és kik azok, akik a leginkább 
képesek elősegíteni az eredményt. Itt jelenik 
meg újra a helyi tudásközösségek, az 
értelmiség szerepe, különösen egy olyan 
régióban, városban, ahol a tudás a 
fejlesztéspolitika, a gazdaság fontos bázisa.
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Felvetődik persze a kérdés, vajon a sokdi
menzióssá, intézményi szempontból átláthatat
lanná kuszálódó mechanizmusok jobban meg
birkóznak-e az innovációval, mint az 
egyközpontú, erős kormányok? A nemzetközi 
tapasztalatok alapján az a vélemény alakult ki, 
hogy azok a helyi döntési mechanizmusok, 
amelyek növekvő számban vonnak be szerep
lőket a helyi hatalmi arénába, ugyan nem 
helyettesíthetik, viszont nagyon szerencsésen 
kiegészítik a képviseleti és közvetlen demokrá
cia intézményeit. E hálózatok persze csak akkor 
sikeresek és fenntarthatóak, ha a „fejlesztő 
rezsim” iránt a helyi társadalom is bizalmat 
táplál.

Az új városi kormányzás dimenziói is 
kitágultak. A várospolitika innovativitása, sike
ressége attól is függ, hogy a várost kormányzó 
hálózati szereplők milyen hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszereket építenek ki. Európában 
a városok fejlődésben betöltött szerepe 
felértékelődésének egyik megnyilvánulási formá
ja, hogy a városi önkormányzatok nagyon sok 
fontos gazdasági, társadalmi, politikai, környe
zeti kérdés mentén összefognak nemzetközi és 
nemzeti hálózatokat alkotva. Az is nyilvánvaló, 
hogy a lehetőségek még tovább tágulnak, 
ha a városi elit, társadalom és gazdaság más 
csoportjai is erős nemzetközi hálózatokba 
szerveződnek.

A hazai helyzet
A hazai kormányzási kultúra egyáltalán nem 
kedvez a hálózati kormányzási modellnek. Az 
érdekegyeztetés formális mechanizmusai kis 
hatékonysággal működnek, a civil társadalom 
gyenge, a gazdasági szereplők közül a multina
cionális vállalatok túlságosan erős, míg a hazai 
vállalkozások gyenge „partnerek”, a kizárólag 
a állami/közösségi források megszerzésére 
törekvő csoport/elit érdekek felülírják a nyil
vános „közjót” szolgáló paktumokat. Különösen

helyi kormányzásra, akkor nálunk a közjogi és 
elosztó hatalommal rendelkező önkormányzatok 
szerepe a hálózatokon belül hangsúlyos, a helyi 
civil és gazdasági, üzleti szereplőkkel való 
kapcsolatrendszere azonban nem kölcsönös.

A helyi hálózatok exkluzív jellege tetéződik 
a teljes kormányzási környezet erős centralizált
ságával és pártpolitikai agressziójával. Az ön- 
kormányzatok központi újraelosztásnak és a 
kormányzatnak való kiszolgáltatottsága, 
szegényes eszközrendszere már önmagában 
nehezíti a tartós helyi koalíciók kialakulását, 
amit még inkább destabilizál a helyi gazdaság 
és a tudásközösség gyökértelensége vagy 
hiánya.

A pécsi, EKF párhuzamok
Pécs a rendszerváltással, az itteni nehézipari 
bázis összeomlásával kritikus helyzetbe került, 
amit felerősített a közlekedési elzártság, a dél
szláv háború közelsége, a megye, illetve régió 
gazdasági fejletlensége. Túlélése paradox 
módon lényegében a közszektorának köszön
hető, mint egyetemi és hivatalváros, jövedelmét 
túlnyomórészt a költségvetés finanszírozza.
E „parazita” jelleg annál nyomasztóbb, minél 
rosszabbak az önkormányzatok újraelosztásban 
betöltött pozíciói. Márpedig az utóbbi 
évtizedekben a nagyvárosok általában nem 
voltak kegyeltjei az önkormányzati finanszíro
zásnak. A regionális nagyvárosok pedig a 
fejlődés pólusai lehetnének, ennek felismerése 
azonban egyelőre következetesen nem történt 
meg. A fentiekből talán kiderült, hogy Pécs 
számára az EKF döntő fontosságú lehetőséget 
kínált, ám a kihívásnak való megfelelés kor
mányzási feltételei korántsem voltak adottak.

Fia a város súlyos gazdasági válságát, majd 
stagnálását önmagában a kulturális klaszterek 
kiépítése, a tudásalapú gazdaság nem oldhatta 
meg, de olyan pillérről van szó, amelyhez 
a leginkább jelen vannak a feltételek éppen a

Nyitott ügyfélfogadási rendszerű városházán

gyenge pozícióban van az értelmiség, mint a 
gazdaság versenyképességéhez szükséges tudás 
birtokosa. Az informális klientista hálózatai 
helyi és regionális szinten egyaránt működnek 
mind az önkormányzati, mind a fejlesztéspoli
tikai szektorban. Ha szűkítjük a perspektívát a

városban élő kreatív értelmiség, tudásközösség 
okán, amelyik persze a város tradícióiból is 
merít. Ezt az adottságot és lehetőséget ismerte 
fel a zsűri, amikor a pályázatunkról döntött.

A pécsi történet tálcán kínálja a lehetőséget 
annak értékelésére, elemzésére, hogy miért nem 
működik, működhet nálunk (még) az új 
fejlesztési paradigma, miért vált az EKF sokkal 
inkább egy masszív városrekonstrukciós

beruházási és turistákat vonzó promóciós 
projektté, egy önmagát megtaláló, új fejlődési 
pályára készülő, kulturális, kreatív fejlesztő 
„rezsim” kibontakozása helyett.

Kezdjük az akadályozó tényezőkkel, fontossági 
sorrendben!
Először is a város az európai többszintű kor
mányzás csapdájába került.3 Az Európa felől 
(„nyugatról”) érkező ún. európaizációs kihívás, 
ha leszűkítjük az ECC (European Capital of 
Culture) projekthez kapcsolódó elvárásokra, 
helyi erőforrásokat, fejlett civil társadalmat és 
autonóm helyi kormányzatot feltételezett, ame
lyek Pécsett jórészt hiányoztak. Ráadásul az 
európai szellemiséget és elvárásokat a centrali
záló hajlamú fejlesztési és kulturális központi 
kormányzat „közvetítette”, végig rövidpórázon 
vezetve Európa Kulturális Fővárosát. Erre azért 
volt lehetősége, mert a projekt szinte teljes 
(fejlesztési és kulturális programozási) forrás
bázisát központosított támogatásokon keresztül 
biztosította, ráadásul nem csak bürokratikus 
akadékoskodással, késlekedésekkel, hanem 
arisztokratikus fővárosiassággal, bizalmatlanság
gal fűszerezve. így a felkínált tanulási folyamat 
helyett szervilis alkalmazkodásra volt szükség, 
megropogtatva emberi gerinceket, kulturális és 
fejlesztéspolitikai ambíciókat, táplálva az amúgy 
is fenyegető provinciális reflexeket.

Másodszor, a gúzsba kötött táncot még 
tovább korlátozta a városi politika ezer hibája. 
Sajnos a „bajban”, vagy a „teher alatt” sokkal 
gyakrabban használta a rivalizálást, a 
kirekesztést a szövetkezés, a partnerség helyett. 
A megosztottság törésvonalai szétfeszítették a 
városi önkormányzat szervezetét (testület, pár
tok, hivatal, intézmények), vákuumba taszítot
ták a frontra kitett menedzsmentet és 
kiábrándították azt az értelmiséget, amelyik ter
mészetesen soha nem volt egységes. Fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy egy ilyen „projekt” 
menedzselése rendkívül nehéz feladat, s más 
ECC városok sora mutatja, hogy a kudarcok 
tipikusak. Számunkra azonban a hibák, konflik
tusok nem csupán rövid távú problémák válság- 
kezelésének szükségletét generálták, hanem 
drasztikusan rontották a hosszabb távú para
digmaváltás esélyeit. Az emberi/politikusi 
hibákat nem lehet ugyan tagadni, de a jelenség 
mégis kódolva volt az objektív, tágabb 
körülményekben. Az önkormányzati autonómia 
kínálta mozgástér lényegében sokkal szűkebb 
a valóságban, hiszen hiányzik a kormányzáshoz 
szükséges sokfajta tudás és rutin, és az 
együttműködési kultúra fejletlensége még 
sokkal jobb emberi alkalmasságok esetén is 
felülírja a hatékony és nyitott kormányzás alter
natíváját.

Harmadszor, a város imázsát hordozó kul
turális elit és civil közösségek jelentős része 
végül is viszonylag könnyen és gyorsan hagyta 
magát legyűrni, kisodorni, s inkább a városba 
hozott kulturális kínálat puszta fogyasztójává 
vált, gyakran még a jus murmurandi 
lehetőségével sem élve. Nem igazán 
szerveződtek érdek és alkotóközösségek, 
intézményi keretek, amelyek bázisán folytatni 
lehetne (például a pólus programban megjelenő 
kulturális klaszter hosszú távú működését 
garantáló produktumok, kezdeményezések, 
a kreatív osztály és a befektetők közötti 
együttműködések). Sőt éppen az ellenkezője 
történt, az érintettek klikkekbe tömörültek, vagy 
kivonultak, az érdekellentéteket, 
féltékenységeket pedig kihasználta a politika. 
Noha voltak „nemzetközi” programok és 
látványosságok, de összességében aligha sike-
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rült a helyi kreatív osztálynak masszívan beke
rülni a nemzetközi vérkeringésbe, a helyzetbe 
hozás elmaradása miatt a kreativitás és tanulás 
szempontjából a projekt kihasználatlan maradt. 
A kulturális szférába invesztált fizikai infrastruk
túra, ha javítja is bizonyos kulturális csoportok, 
tevékenységek működési körülményeit, de az 
öröm, könnyen ürömmé válik, ha a fenntartható 
hasznosítás, és az érték, illetve jövedelem
teremtés stratégiája hamarosan meg nem 
születik.

Kreatív Pécs?
A fentiek nem túlságosan pozitívak, s nem is 
sejtetnek optimista forgatókönyveket. A sarkos 
leegyszerűsítésekkel bizonyára lehet és 
érdemes is vitatkozni, ha tanulunk belőle, 
s ha a vita a jövőt szolgálja, nem pusztán a 
sebek nyalogatását vagy éppen felszaggatását.

Pécs 2011-ben kikerül a rivaldafényből, nem 
is baj, gyakran megizzadtunk tőle. Magunkra 
maradunk, se „Európa”, se a kormány nem 
„kivételezik” velünk. De hogy maradjunk itt ele
gen, s ne a lábbal szavazás opcióját válasszuk, 
és akik maradnak, azok számára új, hosszabb 
távú perspektíva nyíljon, ahhoz nagyon fontos 
mérleget készíteni és valamerre elindulni.
A pálya ugyanis nincs kijelölve! Ezt szalasztót
o k  el 2010-ben!

De itt van, maradt a város minden olyan 
természeti, .környezeti, intézményi adottsága és 
kreatív értelmisége, amely továbbra is reményt 
ad arra, hogy új fejlődési pályán elinduljon.
Mint talán a fentiekből kiderült, mindenkinek 
van mit tanulni az EKF sztoriból. Nem elegáns 
és nem is igazságos egyedüli felelősöket keres
ni, mint ahogy nem lehet pusztán az önkor
mányzattól, vagy éppen az értelmiségtől várni 
a megoldást sem. Kooperáció és kreativitás 
együtt teremt olyan közösséget, amelyik a 
város fejlődésének új impulzust képes adni.

A pálya kijelölése nem szolgai minta
követés, divatos szlogenek pufogtatása, ez 
talán az EKF legfontosabb tanulsága. Sürgősen 
meg kell kezdeni a város valóságos értékeinek 
a feltárását és hasznosításának a megtervezé
sét. Erre jó alkalmat adna a város amúgy is 
megújításra szoruló fejlesztési koncepciója.
Ezt a koncepciót nem rutinos technokratáktól 
kellene megvenni, hanem akár hosszas 
„deliberáció” útján, közösen megkonstruálni.
E koncepcióhoz mindenki hozzáadhatná a saját 
tudását. A pécsi „tudáskép” rendkívül színes, 
beletartozik a művész, tudós, fejlesztő mérnök 
produktuma, a bürokrata szakracionalitása, 
menedzsment ismerete, a várostervező urbanis- 
ta víziója, a civil mozgalmak pótolhatatlan helyi 
tudása, a politikus konfliktuskezelő képessége 
és lobbi ereje. A tudásalapú kormányzás valami 
olyasmi, amelyik képes e tudásokat össze
gyúrni. Pécs e titok megfejtésével talán 
valóban bevonulhatna a kreatív európai 
városok sorába. ■

1 Ezt felismerve kezdeményezte Patartics Zorán az Et/Away 
projektet, melyhez az MTA RKK is csatlakozott.

2 Ezek az irányok már jóval korábban megjelentek 
egyébként az MTA RKK DTI által készített fejlesztési 
stratégiájában, illetve az EKF pályázathoz készített szak
értői tanulmányban.

3 A PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke egy OTKA 
kutatás (K 81571) keretében foglalkozik ezzel a kérdés
sel.

Több mint hat éve, 2004. október 11 -12 -é n  zaj

lott le Pécsett, az (akkor még) Európa Házban az 

a konferencia, amelynek legfőbb célkitűzése a 

pécsi EKF-pályázat előkészítése volt Az elhang

zott előadásokat kettős szándék vezette: egy

részt a városi kulturális intézményrendszer álla

potának felmérése, az erőforrások és a hiányok 

összegyűjtése az egyes művészeti területek 

mentén, másrészt egy lehetséges jövő koncipiá- 

lása a kulturális városfejlesztés jegyében. Az 

előadók között túlsúlyban voltak az egyetemi

akadémiai szférában mozgó kutatók és oktatók, 

de jelen voltak a város kulturális intézményeinek 

képviselői is. Az előadásokból összegyúrt, s egy 

narancssárga füzetben megjelentetett ajánlások 

tartalmazzák a -  két évvel később elkészülő -  

pécsi pályázat legfontosabb koordinátáit. Az 

Echo 2004 évi utolsó száma foglalkozott részle

tesen a konferencián elhangzottakkal, szemelvé

nyeket és összefoglalókat közölt az előadások

hoz kapcsolódóan.

Mi volna, ha egy másik országból, földrészből, 
netán bolygóról idetévedt, kutatási pénzéhez 
csak több éves késéssel hozzájutott, kicsit 
lúzer, ám felettébb jószándékú antropológus, 
először találkozna ezekkel az elképzelésekkel, 
megpróbálná őket megérteni, kontextusukat fel
rajzolni, majd szinte ugyanabban a pillanatban 
a tényleges megvalósulásukkal is szembesülne, 
s a végén -  összegző kutatási beszámolójában 
-  kísérletet tenne valamiféle mérleg 
megvonására. „Az EKF-projekt kapcsán megál
lapítható, hogy noha a városfejlesztés közép
pontjába állított témák a múló időben némileg 
átalakultak, a hangsúlyok is módosultak (s nyil
ván ez is árulkodó lehet), de az alaptematizá- 
ciók tekintetében meglehetősen nagy az 
állandóság. Fiat év már egy olyan időtáv, amely 
megfelelő perspektívába helyezi a történéseket: 
ennyi idő alatt válik egy éppen megszülető 
gyermek iskolaéretté, s ennyi időre van szükség 
általában egy-egy új intellektuális irányzat elfo
gadtatásához és intézményesítéséhez. Talán 
elegendő ennyi idő ahhoz, hogy megvizsgálhas
suk egy először 2004-ben alakot öltött, majd 
véglegesen 2006-ban megfogalmazott fikció 
hatékonyságát: sikerült-e átalakítania a valósá
got, vagy a valóság vasketrece szilárdabb 
anyagból készült, s ellenállt a változtatás min
denfajta kísérletének” -  olvasható nagyszabású 
kutatási tervében.

•

A terepre 2010 végén megérkezve már-már 
türelmetlenül, szinte futva esik neki a városnak, 
hogy behozza a bürokratikus akadályok miatt 
elvesztegetett időt -  egyre nagyobb kiterjedésű

sétákat tesz, építési halmokon bucskázik át, 
a biztonsági embereket kijátszva megtekinti 
a még készülőfélben lévő fontosabb beruházá
sokat. Jó, akkor mégsem késett el annyira 
végzetesen -  nyugtázza a Balokány készülő 
kőkerítésének dőlve a környező tájat pásztázva, 
s kicsit megnyugszik.

A terepről alkotott első élmény mindig 
nagyon fontos, ezt próbálja valahogy a 6-os út 
forgalmától, a mediterrán időjárást megcsúfoló 
hidegtől és a láthatósági mellényes őrök zakla
tásától a Tudásközpontba visszahúzódva 
szavakba önteni: „sziget-szerűség”, ez a 
metafora ötlik fel benne. Az új épületek 
ugyanúgy szigetekként magasodnak a környező 
-  meglehetősen kusza, rendezetlen -  területek 
tengerszintje fölé, mint ahogyan a felújított 
terek sem szervültek még közvetlen környeze
tükkel. De ugyanez a helyzet az egyes 
területeken belül is: a felújított közterek, az 
újjávarázsolt, a járműforgalom elől elzárt utcák 
és a bezárt üzletek, elhanyagolt homlokzatok 
egyszerre vannak jelen a városi tájban -  
árulkodó jel, hogy a rehabilitált közterületek 
még nem képesek arra, hogy mágnesként azon
nal magukhoz vonzanak új befektetőket, csak 
pár helyen látni egy-egy újonnan megnyitott 
létesítményt.

Vizsgáld a közösséget, próbáld rekonstruál
ni az önmagáról, s a környező világról alkotott 
képét -  szól az első módszertani szabály.
S a fegyelmezett kutató a közösség jellemzőit 
keresve először áttekinti az EKF-pályázatot 
előkészítő vitákról, találkozókról rendelkezésre 
álló dokumentumokat. A főbb csoportosulá
sokról kibontakozó, természetesen még megle
hetősen elnagyolt kép azonnal lebilincseli: 
például itt vannak kedvencei a sokat és sok
féleképpen érvelő értelmiségiek -  s a kutató 
a fejét vakargatja, hogyan lehetne e strukturá
latlan, sokszor kibogozhatatlan előtörténettel 
rendelkező panaszkultúrának legalább a főbb 
összetevőit megérteni: az intézményrendszer 
állapotáról (hangversenyterem és kultúrpalota), 
az elrontott fejlesztésekről' (az Apolló mozi 
felújítása, az Expo-sátor, a repülőtér, az Árkád, 
a Jókai-tér), a megye és város évtizedes 
presztízsharcáról szóló kitérőket. Az is feltűnik 
neki, hogy a városi kulturális intézmények 
vezetői láthatóan minden összejövetelen jelen 
vannak, de jelenlétüknek súlyt és nyomatékot 
leginkább hallgatásukkal adnak, akik nyil
vánosan is megszólalnak -  vonja le a kutató az 
ökölszabályt -  azok vagy nem intézmény- 
vezetők, vagy nincs különösebb vesztenivalójuk. 
A város politikusai pedig általában nem értették 
az egész helyzetet -  az antropológus például 
érdeklődéssel hallgatja a helyi kritikai folyóirat, 
az Echo által rendezett 2004-es vitaest 
felvételét, amelyen az egyik alpolgármester 
városkutatóhoz méltó alapossággal éppen 
felskicceli a város legújabb identitásfaktorát: 
fesztiválkarakterét.1 2 3

E szövegek nem támasztják alá, hogy 
a szereplők számára igazán tudatosult volna az

14 echo 2010/5-6

SZIJÁRTÓ ZSOLT



: w n  j

A K U L T Ú R A  F O V A R O S A  U T Á N

EKF-pályázat tétje, a kérdés voltaképpeni súlya: 
egy sokáig halogatott modernizációs folyamat 
elindítása, amelynek elodázásával a város még 
messzebbre kerülne a fejlődés mainstream 
vonulatától. Miközben a pályázat különböző 
korokból származó szövegtöredékei sokat 
beszélnek arról, hogy radikális paradigmaváltás
ra3 van szükség mind a városfejlesztés, mind a 
közigazgatás, mint a kultúraközvetítés területén, 
a különböző értelmiségi és politikusi hozzá
szólásokban, vitákban meglehetősen kevés 
visszhangot találnak ezek a nézetek. Sőt, a 
város hagyományainak, a korábbi kulturális 
eredményeinek mantraszerű felsorolása4, mint 
valami ideológiákból szőtt sűrű fátyol sok eset
ben eltakarja a jelenbeli folyamatok reális 
értékelését. A zöldfülű antropológus nem is 
igazán érti (tapasztaltabb kollégája tanácsát 
kérdezi, de ő is csak a fejét rázza, s a szakiro
dalom elmélyültebb tanulmányozására szólítja 
fel), hogyan felejtkezhet ennyire a múltjába az 
a város, amely éppen azon van, hogy 
elköteleződjön egy nagy modernizációs ugrás 
mentén, s újrafogalmazza a jövőjét.

És még egy dolog tűnik fel számára a 
kazettákat hallgatva (nagyon nehezen, egy 
Hungária úti boltban talált csak egy kazettás 
magnót, amely lejátssza ezeket a dokumentu
mokat, sajnos a kézzel írt számlát nem tudja 
majd elszámolni a kutatási költségek közé), 
amelyet először csak nehezen tud megfogal
mazni: mintha a csoportok képviselői külön
böző kiérlelt narratív szerkezetekkel rendelkező 
monológokat fogalmaznának meg egymás után, 
s mintha feltűnően hiányoznának a reflexiók, a 
dialógusok az egyes szereplők között. A kutató 
a közösség ezen jellemzőjéről merengve várat
lan támaszra talál egy hivatkozásban: a 
pályázatot előkészítő anyag bevezetése hangsú
lyosan foglalkozik a modernizációs folyamatban 
résztvevő felek közötti kommunikáció jelentő
ségével, a középpontba állított szaktekintély is 
a talán legfontosabb tömegkommunikációval 
foglalkozó egyetem, az Annenberg School fór 
Communication egyik jeles személyisége, Ernest 
J. Wilson.5

Mintha a pályázat előkészítői előzetesen 
ráéreztek volna az EKF-projekt egyik legna
gyobb problematikájára, arra, hogy a különböző 
városbeli csoportok között hiányzik a kooperá
ció alapvető készsége: a város és az egyetem, 
a politika és a civil világ, a központ és a peri
féria, a tudományos/művészeti elit és a város
lakók között egyaránt mély, talán nem is telje
sen tudatosult kommunikációs gátak akadályoz
zák az együttműködés és a bizalom légkörének 
megteremtését. S mindez megfejelődött még 
egy generációs problémával is: miközben a 
város utolsó nagy (kulturális) modernizációs 
projektének résztvevőinek jó része még aktívan 
tevékenykedik, az EKF-projekt -  néhány bizony
talan lépéstől eltekintve -  nem tett kísérletet 
az ő megszólításukra. Ez persze összefügg 
öndefiníciós kérdésekkel is, hogyan tekint a 
kulturális elit az EKF-projektre: mint a nagy 
ugrás egyszeri lehetőségére vagy -  a kontinui
tást előtérbe állítva -  a város korábbi azon 
kísérleteinek folytatásaként, hogy önmagát 
a megváltozott társadalmi-kulturális-politikai 
feltételrendszeren belül újrapozicionálja.

Keress kulcsfogalmakat! -  szól a második 
számú módszertani parancs, s ezen 
igyekezetében nagy segítségére van egy keze 
ügyébe akadt, bordó gerincű, A határtalan 
város címet viselő könyv. (S a kutató ezen a

A tudás központja -  Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpont

<  A „szellemi táplálék és a kulináris élvezetek" helyszíne

szereplőitől és szövegeket, táblázatokat kell 
böngészgetnie. Átvirrasztott éjszakák és össze
firkált papírhalmok után három kulcsfogalmat 
próbál elkülöníteni az EKF-projekt legfontosabb 
sarokpontjaiként: közigazgatás értelemben egy 
erőteljes (kulturális) decentralizációt, a város 
jövője vonatkozásában (kultúra alapú) városfej
lesztést, tartalmilag pedig egy határvidék-létből 
fakadó, sajátos (kulturális) tapasztatot, amely 
képes érdeklődést kelteni maga iránt, s képes 
„a centrumot is megtermékenyíteni.”6

Mintha korábbi tanulmányaiból úgy rémlene, 
a régióképzés mindig hatalmi kérdés is egyút
tal, a határok kijelölése -  netán újrarajzolása -  
mögött politikai érdekek aktuális erőviszonyok
nak megfelelő érvényesítése rejlik. Nos, polito
lógus kollégák tanulmányaiból úgy tűnik, a 
regionalitás, a kulturális decentralizáció gondo
latának nem kedveztek az elmúlt évek: 
jellemzően a választási kampányok során került 
elő a téma (országos hatáskörű szervezetek 
vidéki nagyvárosokba telepítése, a kultúrafinan
szírozás decentralizálása), egy-egy helyben erős, 
de a nagypolitikában is fontos szerepet betöltő 
politikus megfogalmazásában, majd utána azon
nal el is halkult ez a szólam. Átfutva az elmúlt 
évek GDP-mutatóit és a politikusok ismertségi 
listáit böngészve a távolról jött kutatónak

ponton megkönnyebbülten fel is sóhajt: végre 
nem kell a magyar nyelv sokszor megfejthe
tetlen feladványaival bajlódnia, előkerült 
ugyanis a könyv angol változata.)

A zöldfülű antropológus sohasem szerette 
a fogalmi bűvészkedést, távol állt tőle az 
absztrakciók steril világa, de a hiteles kép 
érdekében most ideiglenesen el kell távolodni 
a valóság sűrű közegétől, éppen csak megismert
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feltűnik egy párhuzam. Mintha az utóbbi évek
ben e régiónak mind a gazdasági, mind a poli
tikai tőkéje egyaránt leértékelődne: ezt a 
beruházási és keresőképességi adatok 
tejtmenete mellett az is mutatja, hogy nincs 
olyan várospolitikus, aki a nagypolitikában is 
jelentős érdekérvényesítési erővel rendelkezne. 
(„Ráadásul a kulturális decentralizáció melletti 
elkötelezettség egyúttal a fővárossal, 
Budapesttel szembeni érvelést is feltételez, 
s a Budapest-kritikának is történetileg változó, 
politikailag determinált feltételrendszere van, 
amely az elmúlt hat évben jelentősen átalakult” 
-  figyelmeztet erre egy helyi kolléga.)

De vegyünk egy másik, a nagypolitikától 
talán messzebb eső célt, lép tovább 
reménykedve a kicsit elszomorodó antropoló
gus, talán itt helyben, a városfejlesztés tekin
tetében megvalósultak a korábbi elképzelések. 
A dokumentumokból ugyanis jól rekonstruál
ható a kulturális városfejlesztés akár 
tankönyvekbe illeszthető története:7 az például, 
ahogyan a leromlott állapotú városi közterek, 
parkok körültekintő rehabilitációján keresztül 
újrafogalmazódik a városi élet sajátos, 
középvárosi (tehát nem kis- és nem világvárosi) 
modellje, amely képes lehet akár a város gaz
dasági fejlődését is beindítani. A tereppel 
ismerkedő kutatót itt is felemás érzések kerítik 
hatalmába, hiszen városbeli utazásai során 
valóban találkozott sikeres köztér-projektekkel, 
amelyek lokális kisugárzása tagadhatatlan: 
lefényképezte a felújított játszótereket használó 
gyerekeket, beszélgetett a sétavonalakat újra 
birtokba vevő helybeliekkel, public art-projek- 
teken dolgozó képzőművészekkel, kitelepült 
vendéglátósokkal. Ám még ezt a képet is 
beárnyékolják a torzóban maradt köztér-felújítá
sok, illetőleg a félresikerült beruházások. A kul
turális városfejlesztés másik pillérét -  a helyi 
intézményrendszert -  vizsgálva az összkép még 
kedvezőtlenebb: szinte egyetlen kulturális 
intézmény sem került abba a helyzetbe, hogy 
ezt a vissza-nem-térő alkalmat felhasználva a 
nagyobb színtereken jelentkező kihívások kap
csán valahogyan újrafogalmazhassa önmagát: 
vagy az állapotromlás fokozódott, vagy pedig 
egy új környezetbe költözés elodázta a 
válaszadás szükségességét. Nem fejlődtek 
tovább, s nem is intézményesedtek a korábban 
sikeres, a kutató számára különösen fontos 
területeken tevékenykedő alternatív, civil 
kezdeményezések, sőt: inkább ezek lassú, 
EKF-pénzek által elnyújtott agóniája zajlott 
20io-ben. Ugyanilyen hiányos a kulturális 
/kreatív ipar teljesítménye: az EKF-hez kapcso
lódóan szinte egyáltalán nem jöttek létre új vál
lalkozások, árulkodó, hogy a Zsolnay Kulturális

Kutatószoba a Tudásközpontban

Negyedbe az eredeti szándékokkal teljesen 
ellentétben egyetlen (kulturális) piaci szereplő 
sem költözik be.

Akkor talán a tartalom, a kultúraközvetítés 
lehet egy olyan terület, ahol a pályázat főbb 
célkitűzései megvalósultak -  fut neki mégegy- 
szer, s nekilát egyenként áttekinteni a számta
lan színes program katalógusát, az impozáns 
eseménydömping fellelhető lenyomatait. S 
miközben mind dühösebben konstatálja, hogy 
a bürokratikus akadályok miatti késlekedése 
milyen érdekes, számára is vonzó rendezvé
nyektől fosztotta meg, az összkép 
vonatkozásában felteszi a kérdést: sikerült-e 
megfogalmazni és széles körben (netán 
nemzetközi színtereken is) elterjeszteni azt 
a sajátos határvidék/multikulturalizmus tapasz
talatot, amelyet a pályázat a pécsi városi 
kultúra egyik markáns összetevőjeként tekintett. 
S úgy tűnik számára, hogy sem a német és 
török kultúra sajátos találkozási helyének, sem 
a szocializmus örökségének bemutatására nem 
történtek igazán átütő kísérletek, a balkáni te
matika is legtöbbször afféle kötelező pályázati 
kellékként kapcsolódott az eseményekhez.
A megvalósult programok többsége afféle kul
turális importcikknek -  valamely budapesti/ 
nemzetközi társulat futó projektje adaptációjá
nak -  tekinthető, s nem a város tényleges 
múltjához, elképzelt jövőjéhez kapcsolódó, 
nemzetközileg is érvényes művészeti/kulturális 
terméknek.

•

Amikor idáig jut a kutató kicsit elgondolkodik 
fikció és empirikus valóság egymáshoz fűződő, 
számos elmélettel és gyakorlati példával terhelt 
kapcsolatán, de aztán villámgyorsan továbblép: 
valahogy életidegennek tartja, hogy ezek 
a máshol általában működő városfejlesztési 
modellek törvényszerűen feneklenek meg a 
magyar társadalom közegébe kerülve. Önvádak 
gyötrik: talán a választott időtáv volt túlsá
gosan rövid, talán az alkalmazott módszerek 
torzították el a képet, talán nem a megfelelő 
adatközlőket találta meg. S mivel valamennyien 
tudjuk, hogy az antropológia nem a pillanatnyi 
külső benyomások, hanem a hosszas együtt
élésből fakadó belátások tudománya, ezért arra 
a következtetésre jut, hogy néhány évet ebben 
a városban fog tölteni. További kutatási támo
gatásért folyamodik, s titokban abban 
reménykedik, hogy talán kap majd egy szobát 
a Zsolnay Kulturális Negyedben, az egyik 
odaköltöző tanszék jóvoltából. És kivárja. ■  1 2 3 4 5 6 7

1 „Ha lesz repülőterünk, akkor egy héten egyszer talán 
majd leszáll egy húsz személyes gép, az még erre nem 
alkalmas. Nincsen szállodánk, mert ha a Nádor elkészül, 
akkor lesz egy húsz szobás szállodánk, de mondjuk első 
osztályú, nem luxus kivitelű. A sportcsarnokunk az 
Guinness rekordba illő, tudni illik a világon nincs még 
egy olyan sportcsarnok, ahol egyetlen hely sincs, ahon
nan mindent lehet látni. Hozzá építettek egy részt, ami 
teljesen fölöslegesen funkcionál. Lehet, hogy építészeti 
folyóiratokban majd bekerül, mert sok ilyen cikk-cakk 
van, körülbelül annyi fölösleges terasz, és folyosó van, 
mint amennyi használható terület van az épületben.
Azon kívül van egy stadion koncepciónk, ahol mondjuk 
12 parkoló hely lesz, ha elkészül, ha netán elkészül...” 
(F.R. nyugdíjas intézményvezető) 2004. január 13.

2 „Úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 évben hihetetlen 
fejlődésen ment keresztül, Pécs kulturális kínálata. 
Elsősorban a városi kulturális központ munkatársainak 
köszönhetően. Pécs egy fesztiválvárossá nőtte ki magát. 
Mondhatjuk-e azt, hogy a tavaszi fesztivál nem kulturált 
közvetítés, ott gagyi van? (...) Szóval, itt nem hiszem, 
hogy ellentmondás van tömeg és minőség között. Mert

• még a Pécsi Napokat is megemlíthetném, mert a Pécsi 
Napok nem csak szabadtéri rock-koncert és tűzijáték. 
Tessék figyelmesen végignézni a Pécsi Napok program- 
füzetet, mert minden napra jut legalább egy nagyon 
komoly, tartalmas rendezvény.” (T.G 48 éves idegenfor
galmi szakember) 2004. január 13.

3 „Pécs távol esik a »fejlődési folyosótól«, az ország gaz
daságilag leszakadó dél-dunántúli régiójának a központ
ja, elmaradott megyéjének székhelye. (...) Ezek a negatív 
gazdasági folyamatok -  amelyek negatív társadalmi és 
kulturális következményekkel is járnak -  csak abban az 
esetben módosíthatók, ha (...) a város és régiója olyan 
fejlődési lökést kap, amely új gazdasági pályára állítja és 
visszaadja az itt élők önbizalmát és vállalkozó kedvét.” 
(Takáts József: A határtalan város. Európa Kulturális 
Fővárosa -  Pécs 2010. 2006, 22-23.)

4 „A Pécsi Balett után, azt hiszem, szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy a ’6o-as, ’7°-es. ’8o-as években Pécs 
kulturális húzóágazata volt a Modern Magyar Képtár.
A Csontvári Múzeum, a Múzeum utca, a Kisplasztikái és 
a Kerámia Biennále. (...) nem szabad elfelejteni, hogy 
Albánia és Írország kivételével Európa összes országában 
rendezett a Pécsi Modern Magyar Képtár olyan kiállítást, 
országos gyűjtő körű kiállítást, amire nem a 100 éves 
anyagot vittük... Tehát, nem véletlen azért az sem, hogy 
a Csontváry Pécsre került, nem véletlen, hogy a Vasarely 
idekerült, nem véletlen az sem, hogy a Múzeum utca 
itt kialakult. F.R. nyugdíjas intézményvezető) 2004. 
január 13.

5 „(...) négy társadalmi szereplő -  az állam, a magánszek
tor, a civil szféra és az egyetemi akadémiai világ -  közti 
kommunikáció minőségén múlt és múlik, hogy sikeres 
volt-e (sikeres lesz-e) egy-egy modernizációs kísérlet”.
Az Európa Magyar Kulturális Fővárosa -  a pécsi pályázat 
című konferencia ajánlásai. (2004). 1. oldal

6 „A határvidék kultúrája hasonlít is a központi 
területekére, ám különbözik is tőlük. Gyakran érdeke
sebb és meglepőbb, mert a határvidéken olyan kulturális 
cserék és összeütközések mennek végbe, amelyeket 
sosem tapasztal meg közvetlenül. (...) Péccsel egy évre 
fővárossá válna Európa egyik legismeretlenebb 
határvidéke. (Takáts József: A határtalan város. Európa 
Kulturális Fővárosa -  Pécs 2010. 2006, 33.)

7 Erről lásd Takáts József: A határtalan város. Európa 
Kulturális Fővárosa -  Pécs 2010. 2006, 27-30.
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A helyi kormányzás egy együttműködési háló
A kreatív ipar haszna a perifériákon

Korszakot meghatározó jelentőséggel bírt 
Richard Florida, a „Kreatív osztály felemel
kedése”1 című művének megjelenése 2002-ben. 
Megállapításait sokan vitatják, még többen 
használják. Florida állítja, hogy azok a városok 
válnak hosszabb távon sikeressé, amelyek 
képesek a kreatív osztály tagjait odavonzani 
és őket megtartani.

A kreativitás a poszt-indusztriális társadal
makban elengedhetetlen a gazdaság 
fejlődéséhez. A kreatív és kulturális ipar1 
fejlődése munkahelyek teremtésével közvetlenül 
segíti egy város, térség gazdaságának 
fejlődését, másrészt pedig fejlődésük közvetve 
hozzájárul más iparágak növekedéséhez, 
versenyképességük javulásához.

A kreativitásra nem csak a vállalkozásoknak 
van szükségük, hanem a várost alkotó 
közösségeknek, azok szervezeteinek és 
vezetőiknek is. Kreatív ötletek nélkül ma 
elképzelhetetlen a városok, régiók megújítása, 
újrapozícionálása. Ehhez szükséges a szervezeti 
megújulás, különösen egy olyan elmaradott 
állam- és közigazgatási rendszerrel működő 
országban, mint Magyarország, ahol a közszféra 
strukturális problémái nem segítik, hanem 
rontják az ország versenyképességét.

A kreativitás szükséges a sikeres társadalmi 
megújuláshoz is, a társadalmi kohézió 
erősítéséhez és a közszolgáltatások 
hatékonyabb ellátásához. Egy városon vagy 
régión belül növekvő társadalmi különbségek 
szélsőséges esetben a társadalom szétesésé
hez, a különböző csoportok közötti érintkezé
sek megszűnéséhez, egyes csoportok és egyé

nek szélsőséges elidegenedéséhez vezethet.
A kreatív és kulturális iparágak egyúttal 

rendkívül dinamikus, de nagy kockázattal járó 
területnek számítanak, mivel fejlődésük szoros 
kapcsolatban áll a fogyasztói csoportok 
ízlésének rapid és kiszámíthatatlan változásával, 
egyfajta „szimbolikus gazdaságával”, amelyben 
a fogyasztói keresletet egyre kevésbé a 
funkcionalitás határozza meg, hanem a ter
mékhez kapcsolódó egyéni és közösségi 
érzések, vágyak összessége. A tipikusan mikro
vagy kisvállalkozásoknak a gyorsan változó 
üzleti környezet kihívási közepette kell talpon 
maradniuk. E vállalkozások helyzetükből 
következően sérülékenyebbek, ezért támogató 
rendszerek kiépítése nélkülözhetetlen 
működésükhöz.

Kulturális ökoszisztéma

Ökológiai hasonlattal egy város, illetve térség 
korszerű működése négy elemből álló kreatív 
ökoszisztémával írható le. A négy jelenség 
minden egyes elemének fejlesztése szükséges 
ahhoz, hogy sikeres kulturális és kreatív alapú 
térségfejlesztés valósuljon meg. Nézzük meg 
ezt a négy rendszert!

Szakpolitikák, kreatív stratégiák -  A kreatív és 
innovatív, az ötletek megvalósulását ösztönző, 
nem pedig elnyomó környezet megteremtése 
a városok egyik legfontosabb feladata. Ehhez

A kerékpártárolók formáját művészi elemekkel 
kombinálták -  New York

a városi szakpolitikáknak a rutin és a probléma 
elhárítására való koncentrálás helyett olyan 
fejlődési és működési modellt kell kialakítani, 
amely az innovációt a város mindennapi 
működtetésének részévé teszi, kezdve a straté
giai szinten az egyes szakpolitikák végrehajtá
sától, a közszolgáltatások ellátására kiírt felada
tokon keresztül a különféle használati tárgyak, 
utcabútorok beszerzésére kiírt közbeszerzések 
lebonyolításáig és az egyes feladatok közösségi 
hozzájáruláson keresztül történő elvégzéséig. 
Mindehhez ma már elengedhetetlen, hogy egy 
város a növekvő pénzügyi szorítások ellenére 
a közszolgáltatások szintjét tartani tudja, vagy 
javítsa.

Emberek -  a kreatív osztó.,' -  Richard Florida 
kreatív osztálynak hívja azon társadalmi csopor
tok összességét, amelyeket munkájuk során 
valamilyen termék vagy szolgáltatás megal
kotásáért fizetnek. Florida szerint egy városnak 
arra kell törekednie, hogy megfelelő környezetet 
teremtsen a kreatív osztály képviselői számára. 
Florida szerint a siker záloga a 3T: Technológia 
-  adott terület gazdasági-technológiai 
fejlettsége; Tehetség -  rendelkezésre álló 
humán erőforrás kapacitás, valamint a 
Tolerancia -  befogadó kulturális-társadalmi 
környezet megléte. Florida kidolgozott egy sok 
változóból álló indexet is, amely alkalmas az 
egyes városok kreatív környezetének mérésére, 
az eredmények összehasonlítására. A kreatív 
indexet Magyarországra nézve már kiszámítot
ták (erre később még visszatérek).

A kutató kritikusai szerint Florida csak a tár
sadalom egy nagyon kis szeletére összpontosít
va dolgozta ki elméletét, ezért az a társadalom 
egészére nézve nem érvényes. Ennek ellenére 
az USA-ban rendszeresen kiszámolják és pub
likálják az egyes városok indexének értékét, 
amely komoly publicitást élvez és az index 
értéke önmagában hozzájárul egy hely 
versenyképességének javulásához vagy rom
lásához. Florida munkájára alapozva tipizálható, 
hogy a kreatív osztály egyes rétegei (kutatók, 
mérnökök, kreatív szakemberek, művészek, 
média szakemberek, diákok) számára melyek a 
legfontosabb letelepedési tényezők. Egy város
nak, ha kreatív alapú fejlesztési stratégia kidol
gozására adja a fejét, először objektíven fel kell 
mérnie adottságait, erősségeit és gyengeségeit, 
valamint meg kell határozni azt, hogy a kreatív 
osztály mely szegmensét célozza meg.

Gazdaság -  a kulturális és kreatív iparágak -  
A sikeres kulturális és kreatív városfejlesztés 
egyik legfontosabb sarokköve az egyetemek 
működésének minősége és a kommunikáció 
intenzitása az egyetemek gazdasági-társadalmi 
környezetével. Szinte reménytelen vállalkozás 
egy közepes méretű város megújítását a 
kreatív-kulturális iparágakra alapozni egy kutató 
egyetem jelenléte nélkül. Egy olyan egyetem
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nélkül, amelyik nyitott a gazdasági szereplők 
felé, képes és hajlandó azok kutatási igényeit 
kielégíteni, segíteni a spin-off vállalkozások 
beindulását. A hollandiai Delft-ben található 
Technical University-ben például külön kutatási 
egység foglalkozik a térség városainak, és 
különösen a Rotterdam kikötőjének fejlesztési 
kihívásaival (külön oktatási programmal, azaz 
térségi igényekre szabott interdiszciplináris 
szakok indításával).

A kreatív és kulturális területen működő vál
lalkozók tele vannak ötletekkel, de sokszor 
nincsenek meg azok az alapvető jogi és közgaz
dasági ismereteik, amelyek piacra jutásukat 
vagy hosszú távú fennmaradásukat biztosítaná. 
Ezért az egyetemek csak egyik láncszemét 
jelentik egy jól működő komplex, helyi gazdasá
gi támogató rendszernek.

A kreatív réteg és az üzleti világ összekap
csolása nem egyedül a városi önkormányzat 
feladata, hanem partneri együttműködéseken 
keresztül valósul meg más hídképző és vállal
kozásfejlesztő, illetve innovációs ügynök
ségekkel, kamarákkal, üzleti szereplőkkel.

Sajnos, ma Magyarországon még nem 
egyértelmű, ezért rendszeresen ismételgetni 
kell, hogy a helyi kormányzás nem egyenlő 
az önkormányzattal. A helyi kormányzás egy 
együttműködési háló, amelyben a helyi önkor
mányzat más, az adott város életét befolyásoló 
partnerekkel együttműködve, a város 
fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat megoszt
va együttműködik a közösen meghatározott 
célok elérése érdekében. Sajnos, ma Magyar- 
országon nagyon sokszor még az a felfogás 
uralkodik, hogy az önkormányzat a helyi 
fejlesztés egyedüli potens letéteményese, 
az egyetlen szereplő, aki érdemben képes ered
ményeket elérni egy adott hely fejlesztése 
érdekében (a piaci szereplőktől függetlenül, 
vagy akár velük ellenében). A valóság azonban 
az, hogy az egyre komplexebbé váló 
környezetben egyetlen szervezet sem képes 
többé önmagában, együttműködés nélkül tartós 
eredményeket elérni. A siker záloga abban ált, 
hogy egy kormányzat mennyire képes a tőle 
független szereplőket mobilizálni, 
tevékenységeiket koordinálni, a szinergiákat 
felfedezni és hasznosítani. Ezt ma még az 
államigazgatás minden szintjének tanulnia kell, 
akár saját (pontosabban sajnos inkább 
választópolgárai és a jövő generációi 
lehetőségeinek) kárán is.

Helyek -  kreatív városok -  Ahhoz, hogy egy 
város kreatív és kulturális alapú városfejlesztést 
hajtson végre, önmagának is nyitottnak, kreatív
nak, érdekes helynek kell lennie, vagy azzá kell 
válnia. A „helyek” megteremtésében a helyi 
kormányzatnak nagy felelőssége van.4 
Egy kreatív hely izgalmas, mozgalmas, 
kiszámíthatatlanul változó, változatos. 
Mozgatórugója a várost alkotó közösségek, 
nyitott gondolkodású emberek, szervezetek 
és a városi kormányzat hallgatólagos megál
lapodása: a lehetőségek kihasználhatók, új 
ötletek, kulturális programok, termékek és szol
gáltatások bevezetése lehetséges, ezt a helyi 
kormányzat támogatja, de legalábbis nem 
lehetetleníti el. Egy kreatív hely megkülön
böztethető a többi településtől, mert sajátos, 
csak rá jellemző hangulata, feeling-je (genius 
loci) van, amelyet épített környezete, 
köztérhasználatának módja, és a települést 
belakó közösségek nem materiális javai alkot
nak. Egy kreatív helynek változatos és gazdag 
szabadidős-kulturális infrastruktúrája és prog
ramkínálata van. Egy kreatív hely jövőorientált

és nem múltba révedő; kortárs a szó nemes 
értelmében. Épített örökségét innovatívan 
kezeli, a hasznosítását előtérbe helyezi az 
állítólagos, egyébként nagyjából 
értelmezhetetlen eredeti állapot helyreállítá
sánál. Stratégiai kérdésként kezeli a kortárs 
építészetet és a város építészeti minőségét, 
hiszen a ma épülő időtálló épületei lesznek 
holnapjainak büszke öröksége.

Egy kreatív hely állandóan megújul, új 
utakat keres. Intézményeire, fesztiváljaira a 
rutin helyett az újdonság, a kihívás keresése 
jellemző. Határait feszegeti, kísérletező. Egy 
kreatív városban létrejönnek azok a helyek, 
műhelyek, workshopok, ahol a hasonló gondol
kodású emberek kritikus tömege összejöhet, 
közösséget alkothat.

A kis- és közepes városok előnyei és hátrányai 
a kulturális alapú városfejlesztés szempontjából

Egy közepes méretű, nem központi elhelyez
kedésű városnak tehát, amint láttuk, egy rend
kívül koncentrált és a nagyvárosoknak kedvező 
pályán kell helyet találniuk maguknak. Ehhez 
először szükséges a város adottságainak objek
tív, józan és tényszerű felmérése. Általánosság
ban igaz, hogy egy közepes méretű város jobb 
életminőséget tud nyújtani, mint a fokozott 
urbanizációnak kitett nagyvárosok.5

Ezzel szemben egy kisebb városnak számos 
hátránya van egy nagyvárossal szemben. Egyik 
objektív akadálya az elszigeteltség, az 
elérhetőség kérdése. Ez lehet fizikai, de lehet 
társadalmi is (adott üzleti szektor aktivitásának 
zöme a legközelebbi nagyvárosban koncen
trálódik és a távolság behozhatatlan üzleti 
hátrányt jelent). Nagyon sok városban hiányzik 
a kritikus tömeg, ami lehet részben társadalmi

Az urán városi játszótér kávézójának teraszfedése: 
„a fenntartó már továbbgondolta a feladatokat”

viszonyban értelmezett, mint arról már szóltunk, 
de lehet egyszerűen üzleti szempontból 
értelmezett probléma is (nincs elég potenciális 
vásárló, vagy nincs elég potenciális 
együttműködő partner). Egy kisvárosra jobban 
jellemző lehet a provincializmus és a nepotiz
mus, amikor az érdemek elé helyezik a szár
mazást az élet bármely területén. Végül egy 
kisváros jellemzően monokultúrával rendelkezik, 
viszonylag homogén, ami esetenként fokozott 
idegenellenességgel párosulhat.

Ennek ellenére közepes méretű nem 
világvárosoknak is van reális esélyük arra, hogy 
kreatív és kulturális alapú városfejlesztési 
stratégiát valósítsanak meg sikeresen. Ehhez 
elsőként reálisan fel kell mérniük a település 
erősségeit és gyengeségeit. Ez alapján meg kell 
határozniuk egy nagyon specifikus, jól lehatárol
ható és azonosítható területet, amelynek 
fejlesztésére koncentrálnak.6 A legfontosabb, 
hogy a város vezetésének legyen világos víziója 
és támogatási stratégiája, amely keretbe foglalja 
az egyes beavatkozásokat és egy egyértelmű 
stratégiai irányt jelöl ki.

Először is szükségesnek tartom, hogy a város 
mérje fel objektíven erősségeit és gyengeségeit 
és tágabb társadalmi-politikai közegét (sajnos 
a kreatív környezet Magyarországon, amelyben 
Pécsnek utat kell találnia, nem a legmegfele
lőbb)/ Pécsett a mai napig nem született rész-

„A kulturális város után" c. nemzetközi konferencia -  

Szemerey Samu, Bas van Heur, Takáts József

Ajánlás Pécs városának
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letes és alapos felmérés a város kulturális és 
kreatív szektoráról. Ameddig ez a munka nem 
készül el, nem fogjuk tudni pontosan, hogy 
miről beszélünk, érdemes-e egyáltalán kulturális 
alapú városfejlesztés esélyeiről beszélni Pécsett.

E felmérést követően szükség lenne egy 
széles körű társadalmi párbeszéd beindítására, 
amely azt a kérdést járná körül, hogy pontosan 
mit is akar Pécs közössége: milyen legyen a 
városa 5, 10, 25 év múlva. A párbeszéd már 
eleve egy kulturális folyamat lenne egyben, 
amely erősítené a város közösségeinek kife
jezőképességét.

Ezek alapján a város vezetésének döntenie 
kell: mi a célja, jövőképe, víziója. Tartok tőle, 
hogy ma egyetlen városvezető nem tudná vilá
gosan, tömören közreadni, hogy milyen várost 
szeretne látni a jövőben. Annak ellenére, hogy 
milliárdos befektetések történtek a kulturális 
szektorba, úgy vélem, hogy a város a mai 
napig nem kötelezte el magát a kulturális alapú 
városfejlesztés mellett, ezt nem tette meg 
fejlesztési stratégiájának és működési struk
túrájának középpontjává.

A megalapozott döntéshez szükséges lenne 
persze ismerni a várost. Ma Magyarországon 
még hiányzik a tényeken és elemzéseken ala
puló kormányzás, az alternatívák felvázolása és 
az ezek alapján történő racionális döntés, mér
földkövek, célindikátorok meghatározása és az 
ezek elérésének eredményességéről szóló rend
szeres beszámolók. A közszféra működése 
egyre fontosabb versenyképességi tényezővé 
válik. Az a város, amelyik a ma Magyarországá
ban először honosítja meg a jó kormányzás 
módszerét és működését kiszámíthatóvá, 
fejlődését láthatóvá teszi, olyan komparatív 
előnyre tehet szert, amelyet lemaradó 
versenytársai évtizedekig nem fognak tudni 
behozni.

Végül, amennyiben döntés születik egy 
irány követéséről, akkor szükséges az 
elhatározás következetes képviselete a minden
napok szintjén, az elkötelezettség biztosítása.

Amennyiben Pécs a kulturális alapú város- 
fejlesztés mellett teszi le a voksát, akkor a 
kreatív ökoszisztéma négy elemének 
fejlesztését kell, hogy programjába vegye.

Először is Pécset vonzó, karakteres hellyé 
kell tenni, ahol jó lenni. Ehhez a legfontosabb 
szervezési feladatok:
— az önkormányzat szervezetrendszerének 

megújítása,
— az egyetemmel és egyéb hídképző 

szervezetekkel szoros partnerség kialakítása 
a kreatív vállalkozások támogatására.

E feladat mellett apróságnak tűnnek a követ
kező feladatok:
— a megkezdett köztérfejlesztések -  társadalmi 

párbeszéd alapján történő -  folytatása,
— a város működésének (különös tekintettel 

a Holding vagyongazdálkodására) és 
fejlesztési céljainak összehangolása,

— a különféle független kulturális mozgalmak 
támogatása, a fesztiválkínálatának radikális 
megújítása -  és ez nem kizárólagos lista.

Területileg koncentrálni érdemes a fejleszté
seket olyan városnegyedekre, ahol jelentős 
méretű kihasználatlan ingatlanállomány áll ren
delkezésre. Amennyiben a Zsolnay Kulturális 
Negyed programjában inkább nem marad tér 
a kreatív vállalkozások számára, akkor még 
mindig ott van a Bőrgyár területe, amelyik

A kulturális város után c. nemzetközi konferencia -  

Bryan Boyer, Franco Bianchini, luan Herreros

potenciális fejlesztési területté válhat. Persze 
nem olyan kényelmes értelemben, mint a 
Zsolnay Negyed, ahol minden fejlesztés az utol
só fillérig közösségi, állami és helyi közpénzből 
valósul meg, a magánszféra legcsekélyebb 
részvétele nélkül. Pécsnek jó ideig nem tesz 
több ilyen lehetősége és meg kell tanulnia, 
hogy fejlesztési céljait csak a magánszférával, 
illetve az érintett közösségekkel közösen tudja 
csak eredményesen megvalósítani. ■

„A KULTURÁLIS
VÁROS
UTÁN”
nemzetközi konferencia

(Szokolai Zsolt -  terület- és városfejlesztő, jelen 
lég nemzeti szakértőként dolgozik az Európai 
Bizottságnál. Az itt közölt szöveg „A kulturális 
város után” c. konferencián elhangzott előadás 
összefoglalását tartalmazza.)

1 The Rise of the Creative Class: And How It’s 
Transforming Work, Leisure, Community and Everyday 
Life -  2002, Basic Books, New York

2 Fogalomtisztázás érdekében lásd az Echo 2005/4-5 
számában a szerző írását: A kultúra mint gazdaságfej
lesztési csodafegyver? 
www.echopecs.hu/index.php?id=578

3 Egyéb hírek a kreatív osztály mindennapjairól: 
www.creativeclass.com

4 Senki nem szeret egy unalmas, üres, konzervatív, 
nyugdíjas terror alatt tengődő, szigorú csendrendelettel 
némává tett funkcionális városban lakni, ahol üresek az 
utcák és a köztereit kizárólag parkolóként használják, 
ahol bármilyen eredeti, a szokottól eltérő viselkedés az 
intolerancia falába vagy öklébe ütközik. Sokan élnek 
ilyen helyeken, mert nincs igazi választási lehetőségük.
A kreatív réteg viszont az átlagnál sokkal mobilabb, és 
egyszerűen faképnél hagyja azokat a városokat, amelyek 
nem hajlandóak megérteni és kiszolgálni igényeiket.

5 A fizikai közelségnek köszönhetően könnyebben jönnek 
létre szoros baráti és esetenként üzleti közösségek. Egy 
kisebb városban olcsóbbak az ingatlan árak és olcsóbb 
a megélhetés. Végül a személyes kapcsolatrendszerre 
alapozva könnyebb egy személyre szabott, az 
igényeknek jobban megfelelő üzleti támogató szolgáltató 
rendszert felállítani és működtetni.

6 Erre építve vonzó, jól azonosítható városi márkát, 
brandinget kell kidolgozniuk és piacra bevezetniük.
Mivel egy közepes városban a kreatív osztály mérete 
nem olyan nagy, célszerű a kreatív ipar fejlesztését 
egyes városnegyedekbe, zónákba koncentrálni (kreatív 
negyedek). Ezen céloknak a városok többségében meg
lévő hasznosftatlan barnaövek tökéletesen megfelelnek.

7 Az Eurobarometer felmérése alapján Magyarországon 
a lakosság kulturális fogyasztása rendkívül alacsony.
A magyarok inkább bezárkózóak, nem keresik a kapcso
latot más kultúrákkal, és nem is érdeklődnek utána 
(Magyarországon legmagasabb a második nyelvet nem 
beszélő és ezen változtatni nem is akaró embereknek az 
aránya, illetve az idegen kultúrákkal semmiféle -  akár 
csak gasztronómiai -  kapcsolatban nem lévők számát 
tekintve). Ságvári (Ithaka) 2007-ben közreadta 
Magyarország kreatív indexét. E szerint a 3T összesített 
rangsorában az ország az EU25-ök közül a 21. helyezést 
szerezte meg. A tehetség tématerületén belül még 
viszonylag jól teljesített az ország (Kreatív osztály:
13, Humán tőke: 19, Tudományos tőke: 16), technológia 
terén már rosszabb helyezést ért el (K+F ráfordítások:
16, Innovációs index 20), míg a tolerancia területén két
ségbeejtő eredményeket értünk el. (Tradícionális- 
szekuláris értékek: 19, Túlélés-önkifejezés értékek: 23, 
Bevándorlók munkavállalása: 25, Elégedettség: 23.)

Pécs, 2010. szeptember 24 -25 .

A konferencia címe Péccsel kapcsolatban 
kettős jelentést sejtetett: egyrészről utalt az 
elmúlt 20-30 év során napvilágot látott kul
turális városfejlesztési stratégiák újraérté
kelésének szükségességére, másrészről pe
dig utalt Pécs város EKF programévet köve
tő kihívásaira. Ez utóbbiról kevés szó esett, 
de minden előadás tartalma mögül elősej- 
lettek azok a problémák, melyek jelenleg 
kiemelt aktualitással bírnak Pécsen, ahol 
éppen egy kulturális alapú gazdasági és 
társadalmi léptékváltás programját igyekez
nek megvalósítani. Franco Bianchini téma
adó előadásából kiderült, hogy az ilyen fej
lesztések társadalmi, kulturális és urbanisz
tikai megítélése sokszor kevésbé egyértel
mű.

Az előadások többségében a kultúra 
úgy jelent meg, mint a társadalmi kohéziót, 
a helyi identitást megteremtő helyhez kötő
dő közös élmények összessége, amely tu
datos tervezéssel városformáló tényezővé 
és gazdasági potenciállá alakítható, míg a 
városok fizikai terei legtöbbször a szociális 
kapcsolatrendszerek és kulturális teljesít
mények feltételrendszereként tűnt fel az 
előadásokban.

Pécs sajátos helyzetéhez kapcsolódóan 
a konferencia kapcsán az a kérdés fogalma
zódott meg, hogy egy kultúra alapú város- 
fejlesztés programja milyen közösségi poli
tikával és gazdasági, vagy városmenedzse
lési eszközökkel valósítható meg. A tapasz
talatok azt mutatták, hogy nincsenek egy
szerűen adaptálható receptek: minden vá
rosnak külön meg kell találnia saját felada
tát a globális összefüggésrendszerek keretei 
között. A konferencia ehhez a feladathoz kí
vánt hasznos hozzászólásokat közvetíteni.

Az elhangzott előadásokból kiadvány 
készül és az előadások videó-felvételei rö
videsen megtekinthetők az Építészet és 
Kontextus honlapján, www.ek2010.hu

(Bencze Zoltán szerk.)
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Esély a kulturális politika újraírására
Interjú Bert van Meggelennel

Bért van Meggelen kulturális várostervező, a rot
terdami kulturális főváros-program intendánsa 
volt 2001-ben. Tanácsadóként közreműködött a 
pécsi pályázat kidolgozásában, és figyelemmel 
kísérte az EKF megvalósítását. Szeptemberben 
részt vett az „A kulturális város után” című kon
ferencián -  ott készült az interjú.

— Mindenekelőtt az érdekel, hogy
az elmúlt öt évben volt-e olyan pillanat, amikor 
megingott a hite a pályázat Pécs számára fel
skicceit jövőképében? Most is érvényes, hogy 
Pécs egy határokon átívelő kulturális kisrégió 
központja lehetne?

— „A határtalan város” projektnek és 
könyvnek ez volt a fő ambíciója, és én tovább
ra is úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy Pécs 
érdekes városként túlélhessen, ezt az utat kell 
járnia. Sajnos, ez az év nem sokat tett hozzá az 
elképzelés megvalósításához.

— Mit várt ettől az évtől?
— Vártam volna, hogy létrejöjjenek 

együttműködések például Horvátországgal és 
Szlovéniával, hiszen többek között ők alkotnák 
a transznacionális régiót. Vártam új kapcsolat- 
hálózatok kialakulását -  nem feltétlenül más 
kulturális fővárosokkal, de színházi emberekkel, 
zenészekkel, fiatalokkal, bárkikkel, akik elgon
dolkodnak rajta, mit tudnának együtt létre
hozni. Ez 2010-ben elmaradt, de a lehetőség 
nem szállt el végleg. A másik, hogy 2010 lett 
volna a zászlóshajó projektek éve, amelyekből 
kiderül, Tuzla, Pécs, és a többi város mivel 
készült 2010-re. A kulturális főváros év legérde
kesebb vonása lehetett volna -  amennyiben 
ezek megvalósulnak - ,  hogy Pécs újragondolja 
a pozícióját az országban. Nem arra gondolok, 
hogy második város lehetne Budapest után, 
hiszen nem az, és nem is tartják annak, noha
a pályázat megfogalmazta ezt az ambíciót. 
Megfigyelhető a tendencia, hogy Európa a 
régiók Európájává alakul. Essen és a Ruhr vidék 
fő igyekezete az volt, hogy lépjen egyet a 
posztindusztriális zónától a kulturális metropo
lisz felé, ami alatt nemcsak Essent értik, hanem 
53 települést, együtt az 5.6 millió lakosával.
És valóban mindent megtettek ezért. A kul
turális fővárosok közül talán ők álltak elő a 
legérdekesebb projekttel, az ikervárosok (Twin 
Cities) kezdeményezéssel, amelyben Pécs is 
részt vett. Közel 150 város dolgozta fel azt, ami 
a Ruhr vidék városaiban elkezdődött. 
Kétségtelen, hogy más a Ruhr vidék karaktere, 
de ez miért zárná ki, hogy Pécs a maga módján 
megtegye ugyanezt?

— Hadd tegyem fel a kérdést 
másképp. „A kulturális város után” konferencia 
legalább két szempontból kikezdte a kulturális 
alapú városfejlesztés pécsi változatát Egyfelől 
érthető, hogy a gazdasági válság miatt min

denütt a világon kihívást jelent fenntartani a 
nagy kulturális létesítményeket Másrészt az 
előadók nem felejtették el megemlíteni, 
mennyire felértékelődött a társadalmi részvétel, 
a helyi együttműködések és a finom városfej
lesztési eszközök szerepe, amelyek ebben 
a városban zárójelbe kerültek az évek során.
A legégetőbb kérdés most az, hogy a város 
hogyan képes fenntartható módon együtt élni 
az infrastruktúrával, képes-e érdekeltté tenni 
ebben a helyi társadalmat?

— A hatalmas infrastruktúra Pécs 
növekedését vetítette előre. Remélték, hogy 
többen jönnek majd ide tanulni, dolgozni és 
élni, de „zsugorodás” idején, amit most élünk 
meg? Ha tudtuk volna akkor, amit most tudunk, 
akkor lenne értelme arról vitázni, nem sok-e ez 
az infrastruktúra Pécsnek. Ezt a problémát 
Pécsnek meg kell oldania, és ehhez pénzre van 
szüksége. Most itt állnak a házak, ráadásul a 
belvárosból nem igazán elérhető helyen. 
Légvonalban nincsenek messze, de a mentális 
térképen nincsenek rajta, az emberek úgy érzik, 
félreeső, elhagyatott az a terület. Két nagy 
úttal, egy parkkal, ami nem is park, inkább 
sivatag. Éppenséggel nem csábít sétára vagy 
biciklizésre. Amire most szükség van, az egy 
park.

— Hová képzeli el ezt a parkot?
— A könyvtár körül, lezárva az egyik 

nagy utat. Biciklis úttá átalakítva az egyiket, 
zöld terekkel. Használják a Balokány-ligetet, 
hozzák rendbe. így tényleg össze lehet kapcsol
ni a Zsolnayt a várossal. A Zsolnayt megcsinálni 
ma is azt gondolom, jó döntés volt. Azt javasol
nám, hogy tegyék a város részévé. Vigyék el az 
útból a McDonalds-ot, ajánljanak fel helyette

másik telket. Akkor a két új épületet sem vágja 
le autópálya a városról. Azt is nagyon 
fontosnak tartom, hogy ne véglegesítsék a 
Zsolnay programját, legyen alakítható és hoz
záférhető. Veszélyes, ha azonnal és véglegesen 
meg akarnak tölteni minden épületet.

— Arról is érdemes beszélni, hogy 
a civil társadalomnak milyen lehetőségei 
lesznek/lehetnek arra, hogy részt vegyen a 
hagyaték alakításában. Mit gondol erről?

— Bölcs lépés lenne 2011-ben vita
sorozatot szervezni. Tíz vitát, amelyre különféle 
embereket hívnak meg a városból, más 
városokból is, akiket megkérdeznek a hagyaték 
sorsáról. Használják a fiatalokat, építészeket, 
táncosokat... Minden alkalommal hívjanak meg 
kívülállókat is, akár más kulturális fővárosok
ból. Intenzív vitasorozatra gondolok. A végén 
születne egy manifesztum, nevezzük úgy: a 
város jövőbeli kulturális politikájának alapdoku
mentuma. Ezt nem a menedzsment központ állí
taná össze, hanem valaki, aki független a poli
tikától. Emellett hasznos lenne, ha a város 
létrehozna vagy használna egy helyet, kávézót, 
éttermet, ahol összefuthatsz másokkal, akikkel 
diskurálhatsz a város jövőjéről, ahol összegyűl
nek az ötletek. Ahol találsz egy dobozt, amibe 
bedobhatod, ami az eszedbe jutott. És ha épp 
nincs ott senki, akkor iszol egy kávét és tovább- 
állsz. A vitasorozat is hozzásegíthet a civil tár
sadalom megerősödéséhez, erre Pécsett óriási 
szükség lenne. Szülessen egy projekt, amely 
növeli a civil társadalom önbizalmát. Nem 
tudom, a kulturális főváros mennyiben járult 
hozzá ehhez.

— Ismer hasznos példákat, más 
városokét, amelyek a kulturális főváros év után 
tovább éltették a bevált együttműködéseket?

— Talán Lilié jó példa. Két szempont
ból: egyfelől az egyik akkori menedzser,
Laurent Dréano, a helyi adminisztráció legma
gasabb rangú kulturális vezetője lett. Másfelől 
nem eresztették szélnek a kulturális fővároson 
dolgozó csapat egészét, hanem létrehozták a 
Lille3ooo nevű projektet, amely nem más, mint 
a kulturális főváros folytatása alacsonyabb szin
ten. Ebben Lille-n kívül ötven vagy hatvan helyi 
közösség vesz részt. Lecsengett az év, és elgon
dolkodtak rajta, vajon honnan lehet pénzt 
szerezni. A pénz a feltörekvő gazdaságokban 
van. Szerveztek tehát kínai fesztivált, hollywoo
di filmfesztivált, brazil programokat csináltak. 
Nagyon okosan nyitottak a világ felé, ez a 
legjobb ötlet, amit valaha hallottam.
A Lille-i módszer persze aligha ültethető át 
Magyarországra, de a kulturális főváros itt is 
jó eszköz lehet a kulturális politika újraírására. 
Kevéssé ismerem a helyi viszonyokat, de egy 
együttműködő menedzsment és néhány poli
tikus támogatása elég lenne az induláshoz. ■
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A K U L T Ú R A

Az Építészet és Kontextus program keretében 
rendezték meg szeptember 24-25-én „A kulturá
lis város után” című konferenciát, a „Hogyan to
vább...?” kérdéskört tárgyalva. A számos vezető 
külföldi és hazai építész, illetve egyéb szakem
ber részvételével lezajlott eseményen a világhírű 
építész, a már jelentős szakmai díjakkal elismert, 
és idén az Amerikai Művészeti és Tudományos 
Akadémia kitüntetésére jelölt spanyol Juan Her- 
reros is részt vett. Számos intézményben taní
tott, jelenleg a Madridi Építészeti Egyetem diplo
ma programjának igazgatója és a New York-i Co
lumbia Egyetem vendégprofesszora. Munkái kö
zül a legjelentősebbek a Kanári-szigeteken Las 
Palmasban a „Grand Tour”, Madridban az ICO, 
de Norvégiában, Mexikóban, Uruguayban és az 
Egyesült Államokban is dolgozott A témazáró 
előadáson városfejlesztési, város-átalakítási, új- 
raértelmezési munkáit mutatta be. Ebben vázolta 
a jövő poliszainak kialakítása terén szerzett ta
pasztalatait; Madrid, Barcelona, Monté Lucia, Las 
Palmas, Párizs, Oslo urbanizációs törekvéseit. 
Mindezt a globalizáció holisztikus összefüggése
iben, kulturális megközelítéssel, az új köztér fo
galmának, az életmód változások hatásának fi
gyelembevételével. Azt is elemezte, hogy Barce
lonának az ötkarikás játékok után milyen nehéz
ségekkel kellett szembenéznie.

Juan Herreros: — Barcelona nagyon 
felkészülten látott hozzá, hogy az olimpia ide
jén és utána hogyan fejlessze a várost. Igen 
alaposan és komplex módon vizsgálták, hogy 
a lakó-, kereskedelmi-, középületi- és kulturális 
funkciók hol helyezkednek el, illetve hogyan 
működnek. A legfontosabb program, ami az 
olimpia utáni időszakra, illetve a további 
fejlesztésére vonatkozott: a város szélének, 
tehát a sűrű belvároson kívüli területek 
gyűrűjének a fejlesztése volt. Ezért is nézett ki 
az elmúlt években az egész város úgy, mint egy 
építkezési terület: a belváros körüli gyűrűben 
rengeteg nagy építkezés zajlott és zajlik ma is. 
Ilyen, pl. a kikötő, és ilyen az a program is, ami 
egyedül tűnik elhibázottnak: a Fórum építése, 
ahol elég sok, világhírű építészek tervezte 
hatalmas létesítmény került egy helyszínre.
A Fórum megépítésével azt gondolták, hogy ez 
önmagában elegendő energiát szolgáltat ahhoz, 
hogy a város északi irányba elkezdjen tér-

A jövő városa
Interjú Juan Herreros építésszel

jeszkedni. Ez nem valósult meg, ami abból is 
látszik, hogy ez a terület a mai napig, ha nem 
is építés alatt, de gyakorlatilag egy definiálás 
alatt lévő helyszín, amiről nincs kitalálva, hogy 
tulajdonképpen micsoda, és hogyan folytatódik 
a sorsa. De nyilván ez lesz majd a következő 
feladat. Barcelona legfontosabb üzenete a világ 
számára az a bizalom, amit a város az 
építészetbe vetett, illetve, hogy ezen keresztül 
folytatható le a város fejlesztése és megújítása. 
Tehát a hármas programcsomag: a közterek, 
a jelentős épületek és a lakóhelyek megújulása 
a legfontosabb részét képezte és képezi most is 
ennek a tervnek, illetve megoldásnak.

— A világ nagyon sok pontján dolgo
zott, épített, egészen más kultúrájú helyeken, 
mint Pécs, melynek a konferencia tanulságait 
hasznosítania kellene. Mennyiben befolyásol
hatják a másfajta kulturális tradíciók, az eltérő 
történelmi-politikai helyzet generálta egyéb 
szempontok, hogy miként valósítson meg a 
város egy ilyen fejlesztést?

— Ugyan erősen különbözőnek látjuk 
a városokat, de igazából annyira nem divergál
nak egymástól. Leginkább azért tűnnek nagyon 
másnak, mert meglehetősen sokat tudunk 
róluk, és tényleg jelentősek az ismereteink a 
mögöttük lévő kultúráról. De, főleg ha tervezői 
szempontból nézzük, akkor a design és az 
építészeti tervezés igen gyorsan és roppant 
könnyen tud alkalmazkodni azokhoz a 
helyzetekhez, amiben a városok léteznek, és 
így a valóságban nem sokban különbözőek 
egymástól. Továbbá azt is érzékelni lehet, hogy 
minden igazán intelligens város egyszerre 
próbál meg egyrészt sajátos és helyi szinten 
jellemző programokat megvalósítani, vagy gon

dolkodni saját magáról. Ugyanakkor pedig 
megkísérel olyan általános tudást vagy 
általános modelleket is alkalmazni, amelyek 
világszerte minden városban működnek. De 
azt nehezen lehetne kijelenteni, hogy pl. Rio 
de Janeiro feltűnő módon táplálkozna Barcelona 
példájából, azzal együtt, hogy hasonló dolgok 
valósulhatnak meg ott is.

— Tételezzük fel, hogy Pécs önt kérné 
fel, hogy megtervezze a várost a kulturális 
főváros után... Ez egy sajátos helyzetben lévő, 
több mint kétezer éves város, római és korai 
keresztény emlékekkel. Most egy olyan kul
turális centrum kialakítása folyik, ami a Zsolnay 
kerámiaművészet hagyományaira próbál 
fölépíteni egy új kulturális negyedet Mit tenne, 
ha megbízást kapna?

— Két fő feladat van: az egyik az, 
hogy olvassuk a várost. Ezt szószerinti és 
képletesen vett feltérképezéssel lehet megtenni, 
illetve diagramokkal, elemzéssel. Erre azért van 
szükség, mert ugyan ott van a városban a 
hagyomány és a történelem, de nagyon is 
elképzelhető, hogy ennek az igazán értékes 
rétegei nem láthatóak. Ilyen elemzéssel, 
olvasással láthatóvá lehet tenni őket, másrészt 
olyan részeiket is meg lehet találni, amelyek
a jelen világában és a kortárs értelmezések 
számára is hasznosak lehetnek. Hisz a múltbeli 
identitást meg kell haladni. A másik fő feladat 
a csapatépítés, s ehhez meg kell keresni a part
nereket. Lehet, hogy ez az egyetem, vagy egy 
fiatal építész, lehet, hogy egy fiatal filozófus, 
vagy antropológus, lehet, hogy éppen egy fiatal 
újságíró... és a civileket se felejtsük ki. Több 
szakma képviselőinek a kollektív képzelőerejét 
kell felhasználni. Azért van a hangsúly a fiatal
ságon, mert ők azok, akik előtt még igen 
hosszú időszak áll, és ezért jó az esély egy 
ilyen program esetében, hogy ők lesznek, akik 
ezt valójában megvalósítják. A helyi döntés- 
hozók/politikusok ezt nem tudják megtenni, 
mert túl közel vannak az egészhez. Egy építész 
vagy olyan valaki, aki kívülről jön és jókora a 
távolsága ettől, nagyobb szabadsággal lát rá. 
így föl tud kínálni olyan megoldást, amire eset
leg azt mondja egy politikus, vagy döntéshozó, 
hogy ez nekem még eddig nem jutott eszembe, 
valósítsuk meg, mert ez tényleg vonzó vagy 
nagyon érdekes. ■

2010/5-6 echo 21

KOSZITS ATTILA



Mezítlábas forradalom
Pillantás a Pécsi Balett elmúlt 50 évére

A Pécsi Balett fennállása óta a Pécsi Nemzeti 
Színház egyik tagozataként működött, működik 
a mai napig. Létrejötte nyilvánvalóan a vidéki 
népszínházi kultúrpolitika része volt, melyben 
a legszélesebb közönségigény kielégítése volt 
az egyik fő cél, hogy legyen színes a paletta 
próza, báb, opera és a balett/tánc műfajok 
terén egyaránt. Sok hullámvölgy és vihar kísérte 
végig az elmúlt 50 évet akár művészi értelem
ben, akár a struktúra és az ezzel összefüggő 
finanszírozás terén. Az együttes azonban ma is 
él, sőt, 2010-re a kezdetekhez méltó, magas 
színvonalú jubileumi programmal állt elő.

A gyökerek emlegetésekor kikerülhetetlen 
megemlíteni a pécsi kötődésű, és a művészetek 
iránt is elkötelezett Aczél György nevét, aki 
az MSZMP Központi Bizottságának tagjaként, 
akkori művelődésügyi miniszter helyettesként, 
a terület felelőseként, új alapokra helyezte 
a politika és művészet viszonyát (kicsivel járunk 
1956 utáni), művészi alkotói szabadságról, 
megfelelő anyagi és erkölcsi támogatásról biz
tosítva akár a kísérletező, újító szándékú 
művészi megnyilatkozásokat. így az 1960-ban 
a Magyar Állami Balettintézetben végzett tán
cosok Pécsre (VIDÉKRE) szerződtetése, Eck 
távozása az Operaház vezető táncosi posztjáról, 
ha elsőre száműzetésnek is tűnhetett, vagy 
esetleg a fiatalok annak is élték meg, hamar 
átfordult az ellenkezőjébe. Hirtelen tágas, leve
gős lett a közeg, a kísérletező kedvet, kemény 
munkát, színvonalas teljesítményt hamar művé
szi díjak, elismerések követték. Eck már 1962- 
ben Liszt-díjat kapott együttes alapító tevékeny
ségét elismerendő, további két év múltán pedig 
Bretus Mária és Tóth Sándor is Liszt-díjas lett 
szólótáncosi teljesítményéért. A hazai sikereket 
aztán sorozatos külföldi turnék lehetőségei 
követték. A korszak sikerének kiemelendő 
eleme egyebek közt, hogy a koreográfiák 
állandó szereplői voltak a kortárs magyar 
zeneszerzők művei.

Áttörő siker az Iszonyat balladája című első 
Eck koreográfia volt Szokolay Sándor rendkívül 
megindító, önmagában is szuggesztív zenéjére. 
Nem véletlen, hogy az együttes most, és koráb
ban, a 25 éves jubileumi ünnepségére is ezt 
a művet újította fel, állította újra színpadra.

1960-ban tehát sokkal több történt annál, 
minthogy létrejött egy balett együttes. Eck Imre 
koreográfus a balettművészet klasszikus 
értelemben vett hagyományait nem tagadva, azt 
mégis fenekestül felforgatva, megújítva hozott 
létre egy Magyarországon egyedülálló, modern 
formanyelvet, egy együttest, amely ha a szín
házi struktúrába tagozódva is, élte önálló 
művészi életét. Eck Imre koreográfusi 
tevékenysége legmarkánsabban a mozdulatok 
mögötti gondolatok képi megvalósításában volt, 
erőteljesen foglalkoztatták a kor társadalmi 
problémái, melyeket kortárs zeneszerzők 
műveinek felhasználásával fogalmazhatott meg 
a tánc érzékeny, ám a világot fogva tartó politi
ka számára nem könnyen tetten érhető formá

ban. Eck Imre elsősorban nem a kidolgozott 
táncos mozdulatok konstruktora, sokkal inkább 
erőskezű rendező volt, aki intellektusa és fejlett 
kritikai érzékenysége révén az adott témát 
körüljáró filozófiai gondolati elemeket a tánco
sok mozdulataiban volt képes láttatni úgy, hogy 
közben bátran táplálkozott a pantomim, a nép
tánc elemeiből is. Táncosait forradalmi módon 
trikóba, stilizált jelmezekbe öltöztette, a test 
dominanciáját hangsúlyozva. Erős szimbólum- 
rendszerekben gondolkozott, táncosaitól a 
sztanyiszlavszkiji beleélést várta el egy-egy 
szerep megformálásánál, nem a figura eljátsza- 
tására, hanem annak megmutatására 
törekedett. Az abszolút szamizdat világban 
elengedhetetlenek tartotta, hogy egy fehér 
galamb, a REMÉNY a jóra, mindig repüljön fel 
az előadásban. Akár konkrétan a Salome című 
előadás végén, akár szimbolikusan. Eck a 
kezdetektől 1969-ig volt az együttes igazgatója, 
1992-ig pedig annak művészeti vezetője. Mivel 
Eck elsősorban nem a tánctechnika mestere 
volt, sokkal inkább a test által megmutatható 
gondolatok, érzelmek kifejezése volt törekvése, 
érthető módon egy idő elteltével a táncosokban 
hiányérzet merült fel. Ez a hiány az együttesen 
belül tudott megoldódni, amikor 1969-ben az 
ízig vérig táncos Tóth Sándor került a társulat

A születésnapon az alapítók -  köztük Tóth Sándor-  
is jelen voltak

élére, aki aztán töretlenül, 1991-ig maradt is ott. 
A forradalmi tettnek számító trikóba öltöztetést 
követte a mezítláb táncolás, amit Magyarorszá
gon szintén elsőként „merészelt”. Tóth Sándor 
virtuóz táncosként, koreográfusként, vidámsá
got, groteszk, játékos elemeket, új színt vitt az 
együttes életébe. Vendég koreográfusokat 
hívott meg (pl: Alberto Alonso, Pavel Smok,
Mai Murdma, Berntrand d’At, Luc Boy), 
ugyanakkor lehetőséget kaptak fiatal tehet
ségek is a bemutatkozásra. Megújító művészi 
attitűdje mellett Tóth Sándor elévülhetetlen 
érdeme volt, hogy a tagozatos színházi struk
túrán belül megingott balett társulat helyzetén 
is javítani tudott. Eck és az akkori színházigaz
gató Nógrádi Róbert közötti ellentét miatt az 
együttes hiába volt a szakma által maximálisan 
elismert, a megbecsülés a színház falain belül 
elmaradt, sokan elszerződtek, az együttes 
létéért kellett küzdeni. Aczél itt újra kulcsfigura 
lett. javaslatára osztották meg a feladatokat 
(igazgatás, művészeti vezetés). Tóth Sándor 
rendületlen lelkesedéssel, kitartással fogott neki 
tehetséges táncosok szerződtetésének, 
a művészek egzisztenciális gondjainak meg
oldására művészlakásokat szerzett, még a 
szerződtetés formáját is megújította, hogy gond 
nélkül lehessen megválni a kevésbé tehetsége
sektől, s megtartani az arra érdemeseket. A 
feszültségektől nem mentes időszak alatt azon
ban számtalan nagyszerű produkció jött létre, 
a Pécsi Balett szakmai színvonala a sikeres 
lobbi, sok-sok erőfeszítés, kitartó munka, diplo
matikus kapcsolatrendszer kialakítása ered
ményeképp meg tudott maradni. Úgy mondják, 
ő volt az együttes első menedzser igazgatója.
Az akkoriban ismeretlen menedzser fogalom 
innen nézve a legpozitívabb értelemben érthető, 
és értelmezhető. Ne feledjük azonban, hogy 
mindez még a politika által keményen kézben
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tartott, ellenőrzött időszakban történik. Tóth 
társadalomkritikus, szatirikus hangvételű kore
ográfiái (Görbe tükrök, Mit takar a kalapod? stb.) 
sokszor próbára tették a rendszer tűrőképes
ségét, magas szintű szakmaiságuk azonban 
megkérdőjelezhetetlen maradt. A nehézségek 
sorában kiemelendő a jóval későbbi, a 
nagyszínház felújításának időszaka, amikor 
minden a kamaraszínpadra kényszerült. Ebben 
az időszakban is megmutatkozott Tóth erős 
szociális érzékenysége, táncosainak külföldi 
vendégszerepléseket biztosított (pl. az évekig 
tartó franciaországi turné a Strauss zenekarral). 
De minthogy ennek a korszaknak is szükség
szerűen véget kellett érnie, és ez be is 
következett 22! év után, az együttes irányítását 
a Németországban táncosként, koreográfusként 
és igazgatóként is ismert és elismert Herczog 
István vette át, aki 2001-ig állt az együttes 
élén. Közben a rendszerváltással a politikai 
prés, melyben egészen megalakulásától a Pécsi 
Balett élt és működött, megszűnt. A nyugaton 
szocializálódott Herczognak tehát a politikával 
nem maradt küzdeni valója, az elődei által kita
posott művészi úton, a hagyományok 
megőrzése, s nyilvánvalóan az új szeleknek 
megfelelő megújulás lett a feladata. Újraszer
vezte a társulatot, tehetséges külföldi táncosok
ból, és a Pécsi Művészeti Szakközépiskola 
növendékeiből. Alkotói korszakára mindvégig 
a nyitottság, az esztétikus megjelenítésű 
történetmesélés, a klasszikus tánctechnikára 
alapozó játék volt jellemző. Bemutatói rendkívül 
közönségbarát, könnyen fogyasztható, szépen 
megkoreografált művek voltak. Tíz művészileg 
konszolidált, ám a finanszírozásban közel sem 
könnyű év után Herczogot Keveházi Gábor és 
Egerházi Attila kettős vezetése váltotta fel. 
Keveházi és Egerházi munkamegosztása 
tükrözte a Tóth-Eck párosét. Míg Keveházi -  
bár számos koreográfiát jegyez az időszakban -  
elsősorban a menedzsmentért, Egerházi a 
művészeti munkáért volt felelős. Már az ezred
fordulón is túl vagyunk, amikor a menedzsment 
kőkemény feladatok előtt állt az együttes fenn
tartását illetően az egyre piacosodó világban, 
ahol az állami finanszírozás, és a bevétel, 
valamint a saját erős szponzori, vagy pályázati 
támogatások összességében lettek hivatottak 
az együttes fenntartására. Egy másik szempont
ból nehéz időszak gazdaságilag egyre nehezedő 
időszakában próbálták meg a „legenda foly
tatódik” szlogennel életben tartani a társulatot, 
kitörni a vidéki balett-tagozat státuszból. 
Mindketten bőven megmutatkoztak koreográ
fusként is, azonban a kor elvárásának 
megfelelően hívtak külföldi balettmestereket, 
vendég koreográfusokat a világ minden tájáról, 
így volt Pécsett vendég Raza Hammadi, Myriam 
Naisy, Jorma Elő, Neel Verdoorn, de a magyar- 
országi Fejes Ádám, Román Sándor, vagy Seregi 
László is például. Talán túlzás lenne azt állítani, 
hogy a legenda tovább élt, bár a gyökerek 
tagadhatatlanok, nyilvánvaló jele azonban nem 
mutatkozott, a szlogen üresen lobogott pár 
évig, az együttes tette a dolgát, az évi egy 
bemutató túl nagy kihívások elé már nem 
igazán állította őket. 2005-ben Vincze Balázs, -  
akit Keveházi hívott Pécsre eredetileg segítőjéül 
-  került a társulat élére. Vincze Balázsnak 
nagyon fiatalon jutott, az a hálás történelmi 
szerep, hogy a Pécsi Balett fennállásának 
50. évfordulójára felkészítse együttesét, majd 
megmutathassa, mit akar, mit tud, hova tart. Az 
ecki elgondolást, hogy saját formanyelve legyen 
az együttesnek mindenképpen felismerhetjük 
Vincze törekvései között. Nem kis teher azon
ban egy korban és világnézetben ily távoli vilá-

Az ünnepségsorozaton mutatták be McMillan: A Jó és a 
Rossz kertjében című egész estés művet

gokat áthidalni, a tradíciót őrizni, miközben 
annak legfőbb tápláló talaja, a politikai elnyo
más, a vasfüggöny mögé való bezártság, a 
folyamatos külső művészi, alkotói kontroll 
megszűnt, a világ minden szegmensének 
rezzenése naprakészen elérhető, technikában, 
stílusban egyaránt.

Vincze nagy érdeme a társulatteremtő 
személyisége. Szuggesztív vezetőegyéniség, 
aki a kor elvárásainak megfelelően a tánc 
nemzetköziségére helyez nagy hangsúlyt 
munkája során. Nevéhez kötődik a Nemzetközi 
Tánctalálkozó, egy új tradíció megteremtése.

Az 50. évforduló ünnepségsorozata 
alapvetően három esemény köré szerveződött. 
2010. áprilisában került bemutatásra a 
Kamaraszínházban a Múlt és Jelen című produk
ció. A múltat idézve először is Az iszonyat bal
ladája című 1960-as Eck koreográfia került 
felújításra, a fiatal pécsi táncosok előadásában. 
Uhrik Dóra, Lovas Pál és Czebe Tünde 
irányításával keltették életre a múltat hátbor
zongató pontossággal, átéléssel és precíz tech
nikai tudással a táncosok. A hatvanas évekbe 
visszaröpítő időutazás sikere után az est 
második felében a pécsi táncosok a jelenbe 
varázsolták nézőiket, világosan rávilágítva, hogy 
a kettő egymás nélkül nem létezik, az áthallá
sok, az átjárások világosak a két idősík között. 
Az iszonyat balladájának a fő vezérmotívuma a 
hit, hogy bármilyen körülmények között is, az 
embernek ki kell állnia eszméiért, akár a halál 
árán is. Súlyos gondolatok, erős érzelmi meg
nyilvánulások, erőszak, szerelem, megaláztatás 
és az egyéni tragédia a történelem kegyetlen 
viharában -  mindezt táncnyelven a zene minden 
taktusára kottára, precízen eltáncolva. A Change 
Back című koreográfia, a horvát származású, 
nemzetközi hírű táncos koreográfus Leó Mujic

munkája, merőben más hangvételű, mégis min
den ízében visszacsatol a múltba, aztán elemei 
a jelenbe. A mai koreográfia természetesen 
a korban megfelelő technikai tudást követeli 
táncosaitól, akik ezt pontosan teljesítik is. 
Könnyed, már-már improvizatívnak tűnő ele
mekkel beszél a minket körülvevő világ viszon
tagságairól, apró, montázsszerű történetekben.
A nagy előddel ellentétben nem egy szigorú 
történet keretében, sokkal inkább a megérzésre, 
az ösztönökre hagyatkozó lírai hangvételben.

A jubileumi ünnepségsorozat második 
állomásaként vehettünk részt az ünnepi gálán, 
ahol jelen voltak, ha lehettek az együttes 
alapítói, vezetői, az együttes egykori és jelenle
gi művészei. A nagy találkozások estéjét 
a Pécsi Balett, a Magyar Állami Népi Együttes, 
Budapest Táncszínház, Pécsi Művészeti 
Gimnázium, Szegedi Kortárs balett és a Duna 
Művészegyüttes egy-egy rövid produkciója 
köszöntötte.

Az ünnepségsorozat igazán nagy dobását 
azonban novemberben mutatták be: A Jó és a 
Rossz kertjében című egész estés művet. Mujic 
koreográfiájához hasonlóan, nincsen egy kerek 
történet, nincsenek jól körülrajzolt, körültán
colandó kontúrok, az előadás tematikája csak 
nagyon finoman árnyalva, a direkt szimbolikát 
teljes mértékben mellőzve kerül megmutatásra. 
A világhírű koreográfus -  McMillan formavilága, 
sajátos kézjegye az est minden pillanatában 
felismerhető. Nehéz már erre a produkcióra a 
balett kifejezést minden jelző nélkül használni. 
Sokkal inkább ideillő a tágabb perspektívát adó 
táncszínház kifejezés. A szóló jeleneteket 
leszámítva McMillan folyamatosan mozgásban 
tartja mind a 16 táncosát, azok minden pil
lanatát azonos intenzitással, saját arculatot 
megformálva éberen tartva. A sok szépen meg
munkált és izgalmasan eltáncolt szóló teljesít
mények közül itt is, akár a Change Back 
esetében Nagy írisz színpadi teljesítménye 
emelkedik ki a legnyilvánvalóbban. Soha nem 
mellékes a táncelőadás egészét tekintve a zene 
szerepe. McMillan koreográfiája ebben is a jó 
ízlésű, színes telitalálatok sora. Nem csoda hát, 
ha a premier közönsége állva, tapssal üdvözölte 
a látottakat, hosszú percekig.

Az új-zélandi Cameron McMillan koreográfiá
ja tehát magasra tette a lécet, bizonyos 
értelemben ki is jelölve azt az utat az együttes 
számára, amelyen járva újra magára vonhatja a 
világ szemét. ■
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Az élő színháznak nincs ellenfele!
Simon István, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatási igazgatója

— Milyen szerepet játszott a Pécsi 
Nemzeti Színház a 2010-es Európai Kulturális 
Főváros programban?

— Nem ilyen lovat akartam! Úgy gon
doltam, hogy az Európai Kulturális Fővárosok 
elsősorban azt szeretnék megmutatni, mit 
tudnak. Tehát Pécsett azt, hogy mit tud felmu
tatni a város, s másodsorban azt is, hogy az 
ország milyen. Nemcsak a színházat, hanem 
minden művészeti ágat felvonultatni, 
képzőművészet, zene, irodalom... Mondjuk 
Placido Domingot nagy örömmel fogadtuk a 
színházban, ahogy bárki más is a városban, 
világsztár létére ő is emberi módon viselkedett, 
testőrök nélkül sétált, kávézott, leintett egy 
taxit, mint bárki más. De őt meg lehet nézni 
bárhol, pár óra alatt el lehet jutni Bécsbe. Sok 
külföldi barátom azt várta, amit én, mutassuk 
meg, mit tud a város! Ehelyett néhány hatalmas 
névvel büszkélkedtünk. Ráadásul Domingot 
ingyen megnézni egész Európában talán csak 
nálunk lehetett. A sok ingyenes program sem 
tett jót a művészeti, kulturális intézményeknek. 
Azt meg álmomban sem gondoltam volna, hogy 
a Pécsi Nemzeti Színház teljesen kimarad az 
EKF programból, illetve bocsánat, helyszínként 
számítottak ránk, és a Gettó című előadásunkat 
15 millió forinttal „jutalmazták” egy pályázat 
során. Sokan reméltük, hogy a színház 
felújítására bőven fog jutni forrás, ehhez képest 
nulla forintot kaptunk erre.

— A színház épülete mekkora bajban 
van? Húsz év alatt -  ennyi ideje zajlott az utol
só felújítás -  mennyire amortizálódott a szín
házépület?

— 10 -11 hónapon keresztül napi 20 
órát működünk, ehhez 10 éve a POSZT tíz napja 
is hozzájön, az két hónappal felér. A vendégtár
sulatok sem kímélik ám az épületünket. Fáj azt 
mondanom, hogy jó néhány éve már néhány 
vendégtársulat a saját hang és fénytechnikáját 
is magával kell, hogy hozza, mert tudják, hogy 
mit találnak itt.

— Mert milyen állapotok vannak?
— Évente 14 millió forintot áldoztunk 

a színházra, idén 17-et a saját költségveté
sünkből. Többet nem tudtunk, pedig ez 
édeskevés. Merza Péter és más EKF vezetők
is hangsúlyozták, hogy EKF pénzből nem lehet 
a színházra költeni, de ezt nem tudták elhitetni 
velem. Jártam Nagyszebenben, két esztendeje 
volt Európa Kulturális Fővárosa. Ott semmit 
nem építettek, viszont a meglévő belvárost, 
az intézményrendszert gyönyörűen felújították -  
hozzáteszem: EKF pénzből.

— Nem örül a nagy ívű intézményfej
lesztéseknek?

— Dehogynem. A Tudásközpont,
a Kodály Központ és a Zsolnay Negyed... Örülök 
én, és csak halkan teszem fel a kérdést: ki 
fogja ezeket az intézményeket fenntartani?!
40 éve élek itt, nemcsak a Nemzeti Színházban, 
hanem Pécs teljes kulturális életében ottho
nosan mozgok. A meglévő intézményrendszer

fenntartása is gondokat okoz a városnak, 
az újakat miből fogja dotálni? Megnyugtató 
választ nem kaptam még sehol. Megalomán 
fejlesztések ezek. A gyönyörű hangverseny és 
konferenciaközpont működtetése -  víz, villany, 
fűtés, személyzet -  iszonyú költség. Kívánom, 
hogy ne legyen második sátor belőle, egybe 
már belebukott a város. Amióta a színháznál 
dolgozom, évi kilenc koncertet tartottak nálunk 
a filharmonikusok, a 476 fős nézőterünkre még 
soha nem kellett egyetlen pótszéket sem beten
nünk. A nagybérleti koncerteket a POTE 
aulában rendezték. Jelenleg úgy tudom, évi 
50 koncert szerepel a tervekben 999 fős 
nézőtérrel. Hogy lesz ehhez közönség és pénz? 
A teltházat el lehet érni Domingoval. Kb. 90 
millióért. Ma bárkit meg lehet hívni, ha kifizet
jük az árát. És milyenek lesznek a helyárak? 
3-4000 forintot már nem szívesen adnak ki az 
emberek, ezt a színházban már megtapasztal
tam. Még a nullszaldó elérését is nehéznek 
látom. A Zsolnay Negyed is gyönyörűnek 
ígérkezik, de ha a belvárosban nem marad 
szinte semmilyen kulturális intézmény -  Ifjúsági 
ház, Dominikánus ház, Művészetek és Irodalom 
háza, Bóbita Bábszínház... akkor szinte mi 
maradunk az utolsó kulturális intézmény 
a belvárosban. Ki látott már ilyet? Elmúlik 2010, 
most úgy tűnik 2011-re még marad 
fogadókészség a közönség részéről, és prog
ramok is, érdekesek lesznek az új helyszínek is, 
de a későbbiekkel kapcsolatban erősen szkep
tikus vagyok.

— Hogyan alakult ki az a helyzet, 
hogy a Pécsi Nemzeti Színház csak helyszínként 
funkcionált az EKF során, mint befogadó 
intézmény ami -  egy Balikó Tamás interjúból 
megtudtam -  nem is hozott nyereséget a szín
háznak.

— Én is ezt kérdeztem mindenkitől. 
Kunszt Márta, mint alpolgármester azt válaszol
ta, hogy a próza nem nemzetközi. Ez nem igaz. 
Ugyanolyan nemzetközi a prózai színház, mint 
bármi más, kitalálták már a szinkrontolmácso
lást, a feliratozást, vagy akár a szüzsét is közzé 
lehet tenni a műsorfüzetben, bármilyen nyelven. 
A színpadi játék úgy is érdekesebb, mint
a történet maga. A balettnek valamennyire 
sikerült beférkőznie az EKF programba. Az 
operatársulatunk haldoklik, 4 fő a korábbi 
18 helyett.

— A színésztársulat is az 54 fő helyett 
ma 24 tagból áll.

— A PNSZ költségvetése a hasonló 
háromtagozatú színházakhoz képest a legkevés
bé dotáltaktól is 100 millióval marad el. Sajnos 
a művészethez is pénz kell. Egytagozatú szín
házakat is tudnék említeni, amelyeknek több
az önkormányzati támogatása, mint nekünk. 
Alpolgármestereink azt mondták, hogy mások 
rétje, mindig zöldebb. A városban négy színház 
működik, sok a művészeti intézmény... Ez volt 
a kifogás a pénztelenségre.

— ön 2010-ben távozott a POSZT 
társigazgatói pozíciójából, 2011. február í-jén  
pedig nyugállományba vonul. Miért, az életko
rát tekintve még maradhatna...

— Öt éve fejjel megyek a falnak. Mind 
az épület ügyében, mind a színház anyagi 
helyzetének ügyében. ígérgetés volt elég, csak 
előrelépés nem történt. 2009-ben a város a 
Térhatás Kft.-vei készített -  a tudtunk nélkül -  
egy alapos, tisztességes dokumentumot a szín
ház alapvető funkcióinak ellátásához szükséges 
felújításról. Ebben 1 milliárd 600 millió Ft-os 
végösszeget állapítottak meg. 2005-ben, amikor 
beadtuk a mi javaslatunkat még csak 900 millió 
forintra lett volna szükséges, de akkor azt
a választ kaptuk, hogy elrugaszkodtunk a 
valóságtól.

— Mi a baj az épülettel és a techni
kával?

— Lelakott, elhasználódott, korsze
rűtlen... A hangtechnikánk különösen. Épp a 
Rudolf című musical bemutatójára készülünk, 
hiába toldozgatjuk, foldozgatjuk, a saját tech
nikánk nem elégíti ki a mai igényeket.
Fogalmam sincs, hogy fog megszólalni a musi
cal. Bérelhetünk berendezéseket, de az is 
drága... Hiába voltam a kulturális bizottságban, 
vagy akárhol, mindig csak ígérgettek, s szolgál
tathattam én bármilyen adatot, semmi pozitív 
változás nem történt. Nem tudom, mi lett volna 
az EKF sorsa, ha nincs itt ez az épület. Sok 
mindent nálunk rendeztek meg, alakítanunk kel
lett a műsorunkat, de megtettük. A műszakunk 
éjszaka bontott, épített... Embertelen munkát
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végeztek. A két cirkuszszínházi előadásra is 
felkészülni... A Gettó után este 10-től lebontani 
a díszletet, másnap este 10-re készültek csak 
el a bevilágítással. Bár a háttérben történnek 
ezek a dolgok, de azért ez is nagy teljesítmény!

— Pécs kulturális fővárosi létének 
egyetlen előképe volt, a Pécsi Országos 
Színházi Találkozó. A POSZT hogy hogy nem 
tudott támogatott rendezvénye lenni az EKF- 
nek?

— Az egyik EKF igazgató -  gyorsan 
váltogatták egymást anno -  kamerák előtt nyi
latkozta azt, hogy támogatni fogja a POSZT-ot, 
mire a tárgyalásokra került volna a sor, már 
más ült a helyén, az új meg azt felelte a fel
vetésünkre, hogy kérjem attól a támogatást, aki 
megígérte. Ez nem európai gondolkodás. Soha 
nem kaptunk egy forintot sem az EKF-től. Aztán 
még újabb vezetők érkeztek, akik szerint elég 
támogatást kapunk a várostól. Ez igaz is, de a 
minisztériumi támogatás gyakorta kérdéses volt. 
2010-ben szeptember végén küldte a minisztéri
um a pénzt. A POSZT versenyprogramjainak 
szereplőit csak októberben tudtuk kifizetni.
3-4 milliót ma nem tud egy színház megelőle
gezni. Az EKF során több produkciót meg kel
lett csinálnunk, beajánlotta őket az EKF, de
a kivitelezésére nem kaptunk támogatást. 
Japánból ideutaztatni egy társulatot, elég sokba 
került. Szóval, a Gettó című produkción túl -  
bruttó 15 millió Ft -  semmi támogatást nem 
kapott a Pécsi Nemzeti Színház, és a POSZT. 
Pályáztunk egy olyan ötlettel, ami ugyan 
utánérzés lett volna, de bíztunk a sikerében.
Az Össztáncot a Vígszínház évekig játszotta.
Parti Nagy Lajos is benne volt a pályázatunk
ban, Pécsi Össztáncot szerettünk volna Pécs 
történelméről. Ez sem izgatott fel senkit.
A Parasztbecsület című operát is meg szerettük 
volna csinálni a Havihegyi templomnál, még 
díszlet sem kellett volna hozzá. Délután 5-kor 
kezdtünk volna, s ahogy lemegy a nap, úgy 
ment volna előre az előadás.

— A Pécsi Nemzeti Színház pozitív 
példa egy szempontból a városban, nem

tudom, hogy tudatos cselekvés eredményekép
pen, de mintha éppen 2010-re állt volna össze 
annyira a társulat, hogy Magyarországon egy 
kulturális főváros rangjához méltó teljesítményt 
nyújtottak, gondolok az utóbbi évek POSZT 
díjaira, amelyeket nem udvariasság mián adták 
az előadásoknak, színészeknek...

— A POSZT jót tett Pécsnek.
Régebben Mohácsi János Kaposvárra vitte 
a díjakat, de az utóbbi években már nálunk 
rendezett. Balikó Tamás mellett Csiszár Imre és 
Béres Attila rendezései is jót tettek a társulat
nak. Nálunk nincsenek klikkek, ugyancsak jót 
tett a prózai tagozatnak a Balikó által 
szerződtetett fiatal színészek beépítése a társu
latba. Mohácsi János lassan pécsi rendezőnek 
számít, az 5. darabját rendezte nálunk, ő is azt 
jelentette ki nemrég, hogy itthon érzi magát.
A Gettó esetében pedig elértük azt, hogy 
buszok jönnek az előadásra, és ezeket nem mi 
szervezzük. Mindegy, hogy a darab, a 
Budapest Klezmer Bánd, Haumann Péter vagy 
a pécsi társulat miatt jönnek. Nekünk sok fajta 
igényt kell kielégítenünk. Ha egy színházra az

van kiírva, hogy Magyar Nemzeti Színház, akkor 
a rétegigénytől kezdve a szélesebb körű közön
ség-igényeket is ki kell elégítenünk, de a 
gyerekközönségnek sajnos nem tudunk játszani, 
arra már nem jut a költségvetésünkből, szeren
csére a Pécsi Harmadik Színházban futnak 
gyerekelőadások.

— A 2011. februári visszavonulása mit 
jelent? Mit hagy itt, s hová tart?

— Nehéz döntés volt ez. Jövőre 40 
éve leszek a Pécsi Nemzeti Színház tagja. 
Nyugdíjba vonulok. Szomorúan teszem.
Nagyon jó lenne úgy átadnunk ezt a színházat 
valakiknek, hogy ne kelljen szégyenkeznünk, de 
most csak ezt lehet. A színház csak ígéreteket 
kapott... Nézze, én hiába mentem fejjel a falnak 
évek óta. Az egészségem sem lesz már jobb, 
van öt unokám, szeretnék velük is lenni.
Valamit biztos fogok kezdeni magammal, mert 
reggel hatkor kidob az ágy és megszoktam, 
hogy este hét előtt sosem érek haza, de nem 
szeretnék már akkora felelősséget, hogy ne 
tudjak aludni tőle. És szeretnék úgy eljárni
a POSZT-ra, hogy beülök egy előadásra, és 
végignézem, nem csak arról győződök meg, 
hogy elindult, s rohanok az újabb helyszínre. 
Belefáradtam már, pedig szeretem ezt a világot. 
A színháznak tényleg varázsa van. Patetikus 
vagyok talán, de minden előadás más. Ezt se 
tévé, se mozi nem múlta még felül, s amíg világ 
a világ, gondolom nem is fogja. Az élő színház
nak -  elfogultság is a részemről -  nem lesz 
ellenfele. így gondolom. ■

A díszkivilágítás „elfedi” a hiányosságokat
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„Ezt most ne fordítsátok!” /
Kiemelkedő és közepes színvonalú darabok, zsú
folt termek és óriási zsíírihiba a fesztiválon. A Ja- 
nus Egyetemi Színház nyolcadik alkalommal ren
dezte meg Nemzetközi Egyetemi Színházi Feszti
válját november 4. és 7. között két pécsi, másik 
három magyar és hat külföldi társulat fellépésé
vel. A fesztiválnak a JESZ Szántó Kovács János 
utcai székhelye adott otthont a tervekkel ellen
tétben, hiszen eredetileg a Zsolnay Kulturális 
Negyedben épülő új és korszerű színpadi techni
kával felszerelt hadiszállásukat avatták volna a 
rendezvénnyel, de az épület átadása és a költö
zés 2011-re csúszott. A hely szűkössége pedig 
bezárta a négynapos eseményt, a JESZ egyfajta 
zsebfesztivált hozott tétre 5 millió forintból ma
gának és a fesztivál többi fellépőjének, de nem 
a nagyközönségnek.

A 8. Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztiválon 
nem volt, és nem is lehetett cél a városi közön
ség felé riyitás, pedig várhatóan ha egy nívós 
magyar és külföldi egyetemi társulatokat 
felvonultató, ráadásul ingyenes színházi feszti
vált meghirdetnek Pécsett, az nem csak pár, 
a színház iránt végletekig elkötelezett embert 
vonzott volna közönségként. — Van két 60-80 
főt befogadni tudó helységünk, amelyet 
nagyjából a fesztivál résztvevői lefednek. Eddig 
valahogy működött, még ha pár előadás zsúfol
tabb is volt a kelleténél, és a közönség utána 
törölgette is a homlokát, mert elfogy a levegő. 
Végső soron pedig akik a városból jönnek is meg 
tudják nézni az előadásokat, és ez nagyjából 
egészében rendben van -  mondta el Mikuli 
János, a JESZ és a fesztivál vezetője. Számomra 
viszont kérdés, rendben van-e az, hogy aki ellá
togatott a JESZ-be a fesztivál darabjaira, annak 
kreatív és roppant kényelmetlen, az előadások 
élvezetét nagyban rontó megoldásokat kellett 
találnia a helyfoglalásra: volt, hogy a székek 
előtt több sorban a földön, a színpadra belógva 
ültek a kitartó nézők, vagy az utolsó sor 
mögött állva, a függöny mögött leskelődve, 
mivel az említett 60-80 férőhelyes színházter
met könnyedén megtöltötte a 11 társulat közel 
150 fellépője, akik ha már eljöttek, érthető 
módon kíváncsiak voltak egymás előadásaira,

így a megtelt táblát minden előadásnál ki 
lehetett volna függeszteni az ajtóra. — A mar
ketinget is óvatosan adagoljuk -  magyarázza 
Mikuli -  mert ha nagyon azt akarnánk, hogy a 
város közönsége jöjjön, akkor lehet, hogy bajba 
kerülnénk, mert nem férnénk el az előadásokon. 
Most ez így jól van, jó l volt. Ha nagyobb helyekre 
jutunk, lehet, hogy erőteljesebben lehetne majd 
megszólítani a városi közönséget. A megoldás 
tehát jelen esetben az volt, hogy nem is 
nagyon reklámozták az egyébként színvonalas 
előadásokat is meghívó, rengeteg szervezői 
munkát felemésztő fesztivált, nehogy a pécsiek 
kíváncsiak legyenek és eljöjjenek. Felmerül 
viszont, hogy ha előre lehetett tudni, hogy 
a JESZ rendelkezésre álló terei a városi közön
séget nagyjából kizárják a fesztiválról, akkor 
miért nem valósulhatott meg a rendezvény 
valamely más helyszínen. Mikuli János elmond
ta, hogy mind a korábbi fesztiválok esetében, 
mind 2010-ben abban gondolkodtak, ami a ren
delkezésünkre állt. Volt egyébként tapogatózás, 
fölmérték, milyen bérleti díjakat kellene fizetni, 
ha a Pécsi Nemzeti Színházban, vagy a 
Harmadik Színházban szerveznék a fesztivált, 
de ezek olyan terheket jelentenének az amúgy 
is szűkös fesztivál-költségvetésben a JESZ 
vezetője szerint, hogy az egész egyszerűen nem 
férne bele a keretekbe. A költségeket tekintve 
az idei fesztivál három lábon állt, a fő támogató 
az EKF volt, de támogatta még a rendezvényt a 
PTE és az Alternatív Színházi Műhely Alapítvány 
is. így gyűlt össze a 4-5 millió forintos keret, 
amellyel a Mikuli János nem volt elégedett, 
szerinte ez egy nagyon takarékos fesztiválra 
elegendő csak. — Azt gondoltuk, hogy mikor 
az első pályázatot beadtuk 2008-ban, és 
nyertünk 3 millió forintot, hogy ebből egy szép 
sorozatot lehet majd csinálni, a 2008, 2009, majd 
a 2010-es évvel, az új színházunk átadásával és 
egy igazán nagy fesztivállal. Mivel a Zsolnay 
Kulturális Negyed nem készült el, maradt, ami 
maradt. Némi csalódottsággal vettünk tudomá
sul, hogy 2009-ben már nem támogatták a fesz
tivált az EKF részéről, 2010-ben pedig 2008-hoz 
képest csak 2 millió forintot kaptunk, ami 
nehezen magyarázható. 2009-ben egyébként

épp az EKF-támogatás hiánya miatt el is maradt 
a fesztivál, és az sem biztos, hogy a 2011-es 
évadban, immár a Zsolnay Kulturális Negyedben 
megrendezhetik-e kilencedik alkalommal a 
rendezvényt.

A fesztivál egyébként nagyszerű alkalmat 
szolgáltat egy nemzetközi egyetemi színházi 
hálózat kialakítására, így a rendezvény által a 
JESZ is tovább bővítheti horizontját, és bekerül
het egy olyan európai színházi térbe, amely 
komoly szakmai tapasztalatokkal és utazási-, 
fellépési lehetőségekkel kecsegtet. — Én büszke 
vagyok arra, hogy a Liége-ieket be tudtuk 
cserkészni, ők azért fontosak, mert az ő egyetemi 
színházuk a központja az Európai Egyetemi 
Színházak Szövetségének (IUTA/AITU). A velük 
való kapcsolat által bekerülünk egy olyan vérke
ringésbe, amely aztán információkban, kapcsola
tokban is egy európai szinten való működést tesz 
lehetővé. A fesztiváljaink és a külföldi kapcso
lataink révén már mindenképpen időszerű volt. 
Megbeszéltük a belgákkal, hogy jövőre elme
gyünk és megfigyeljük az ő fesztiváljukat -  a 
világhírű Egyetemi Színházi Találkozó, a RITU-, 
és 2012-ben meg fogják hívni a JESZ-t egy pro- 
dukcióval-mesélt az új lehetőségekről a JESZ 
vezetője. Az 1941 óta működő Liége-i Királyi 
Egyetemi Színház Cayenne-i bors című darabja 
azért is volt különösen érdekes a külföldi 
előadások között, mert a társulat a különböző 
darabjaikkal 39 országban turnézik, amelyek 
közül a legtöbb nem frankofón. Az előadás 
viszont franciául zajlik, ők pedig úgy készülnek, 
hogy a közönség nagy része nem fogja érteni 
a szöveget, így nagyon nagy hangsúlyt fektet
nek a metakommunikációra és a mozgásra, 
a történetet nem csak szavakkal mondják el.
A rendező szerint a nézők jobban nézik az 
előadást, ha nem értik a nyelvét, másképpen 
figyelnek. Érdekes módon az előadásnak így 
nagyobb a közönségsikere a nem frankofón 
országokban, Pécsett is sikert aratott, holott 
a verbális poénokon valóban csak kevesen 
kacagtak fel. A fesztivál célja idén az volt, hogy 
a külföldi társulatokra koncentrálva próbáljanak 
egy minél szélesebb palettát megtalálni.
— Ugyancsak egy régi és jól működő kapcso
latunk van a szerbekkel -  meséli a fesztivál 
főszervezője -  amely egy szintén komoly hagyo
mányokkal rendelkező, 90 éves egyetemi szín
pad, jövő tavasszal el fogunk menni az ő fesz
tiváljukra is. A többiek újak voltak, és ez cél is 
volt, megismerni új társulatokat. Tudtuk, hogy a 
lengyelek még csak most kezdték ezt a munkát, 
mégis meghívtuk őket, hiszen abban az irányban 
is szerettünk volna kapcsolatokat szerezni. Az 
olaszok tekintetében már voltak tapasztalataink, 
de szimpatikusnak tűnt ez az egyetem és ez a 
színpad, és az, hogy egy nagy mester áll Ugo 
Gregoretti személyében az egyetemi színjátszók 
mögött. A bolgárok pedig azért, mert egy másik 
műfajban próbálkoznak, a táncjáték vagy a tánc-
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Zsebfesztivál
színház tekintetében számunkra is új tapasztala
tokat hozhatnak. Mint minden szervezési időszak
ban, itt is voltak kudarcok. Ezek közé tartozott 
a litvánokkal történt kapcsolatfelvétel, akiknél 
korábban a JESZ már szerepelt egy fesztiválon, 
ők is voltak Pécsett 2008-ban, de most nem 
tudtak eljönni. Fesztiválrésztvevőnek lenni 
pedig anyagi megterheléssel is jár, mivel 
általában az útiköltségeket a társulat maga 
állja. Volt arra is kísérlet, hogy a fesztivál 
Európán túlra is kitekintsen, egy mexikói és egy 
togói társulat került a JESZ homlokterébe, de 
hamar kiderült, hogy ezt az anyagi korlátáik 
nem engedik, hiszen hozzá kellett volna járul
niuk az utazási költségeikhez. Ez pedig elvitte 
volna a fesztivál költségvetésének jelentős 
részét.

A magyar társulatok esetében a válogatási 
szempont az volt, hogy a leginkább bejáratott, 
legtöbb tapasztalattal rendelkező és 
működőképes egyetemi társulatokat hívják meg 
a fesztiválra. — Ezek a kapcsolatok már évek óta 
a rendelkezésünkre állnak, évek óta ismerjük 
egymást, ők is próbálják fesztiválokkal vagy 
meghívásokkal ezeket a kapcsolatokat életben 
tartani. Nem volt célunk, hogy a magyarországi 
egyetemi színpadokat vagy kezdeményezéseket 
térképezzük föl, hanem a leginkább működőeket 
hívtuk. A leginkább működő magyar társulat 
pedig a Teleszterion Színházi Műhely volt.
Az ötös számú vágóhíd című darabjával, amely 
a zsűri szerint is bármely alternatív színház 
becsületére válhatna. — Előadásaink elég tömör 
munkafolyamat során jönnek létre, nyáron, körül
belül két hét alatt hoztuk létre a darabot, ez nem 
ritkán napi 10 órás próbafolyamatot jelentett.
Az előadást a veszprémi Petőfi Színházban 
mutathattuk be, ez egy nagyon jól felszerelt 
stúdiótér, most sokkal jobb perspektíva szá
munkra, mint az egyetem. Van olyan előadásunk, 
amelyet pedig a színház bevett a bérletes előadá
sai közé is -  mondta el Kosa Ferenc, az előadás 
főszereplője. Fia lett volna a fesztiválnak fődíja, 
kétségtelenül a veszprémiek testszínháza 
érdemelte volna ki. De a díjazás kissé túl poli
tikusra sikerült, mint ahogy a sportban 
kiosztják a fairplay-díjakat a gyengébb csapa-

A fesztivál díjazottjai
A zsűri különdíjat adományozott kiváló színészi 
alakításáért:
Borbély B. Emíliának (marosvásárhelyi 

Művészeti Egyetem és a temesvári Csiky 
Gergely Színház: Mady-Baby)

Bagossy Lászlónak (Escargo Hajója Színházi 
és Nevelési Szövetkezet: A magyar zombi) 

Benkó Zsófia Annának (Teleszterion Színházi 
Műhely: Az ötös számú vágóhíd)

Nikola Zivanovicnak (Branko Krsmanovic 
Akadémiai Színház: Avagy miért nem 
szexi többé a Balkán?)

A zsűri díjat adományozott:
— a Janus Egyetemi Színháznak (Pécs)

a fesztivál legjobb együttes munkájáért 
(Kaspar),

— a Radikális Szabadidő Színháznak 
(Budapest) a színészi és rendezői ötletek 
szabad szárnyalásáért (Oberon világai),

— a Teleszterion Színházi Műhelynek 
(Veszprém) a fesztivál legegységesebb 
előadásáért (Az ötös számú vágóhíd),

— a Liége-i Királyi Egyetemi Színháznak
a magas színvonalú összjátékért (Cayenne-i 
bors) és

— a Sannioi Tudományegyetem Színházi 
Egyetemi Központja (Benevento) 
Arlecchino-díjat kapott az egységes stílusú 
Megyek, megyek, repülök, repülök... 
Goldoniától a Holdig című előadásáért

toknak, itt is szinte minden társulat hazavi
hetett valamilyen hangzatos elismerést, mint 
„a színészi és rendezői ötletek szabad 
szárnyalásáért”-díjat. Id. Bagossy László, 
a Magyar zombi dramaturgja és főszereplője 
pedig korábbi tanítványától, Besenczi Árpádtól, 
a zsűri egyik tagjától átvehette a kiváló színészi 
alakításért járó díjat az egyetemi színházi fesz
tiválon. Rusznyák Gábor, a zsűri másik tagja 
pedig hangsúlyozta az átadón, hogy a díjakat 
mindig adják, és sosem kapják, így nem kell 
ezeket túldimenzionálni.

A két pécsi társulat egyébként megállta 
a helyét a nemzetközi mezőnyben. Az Escargo 
Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet Tasnádi 
István Magyar zombiját vitte színre Tóth Zoltán 
rendezésében. A komédia jól működött, bár

Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet 
-A  magyar zombi

Radikális Szabadidő Színház -  Oberon világai

talán túl hosszú volt a 80 perces időkeret, pont 
a végkifejletre fáradt el a darab és a közönség 
is. Az előadás egyenetlennek mondható a 
különböző színészi teljesítmények, és a kiváló, 
vicces és ötletes részek, valamint az erőltetett, 
kissé fárasztó jelenetek váltakozása miatt is, 
mindemellett Bagossyék egy nagyon szerethető 
darabot hoztak létre hibáival együtt is.

A fesztivál házigazdája, a JESZ Peter 
Handke: Kaspar című darabját állította színre 
Szemessy Kinga rendezésében. Az előadás 
egyszerre több kockázatot is vállalt: egyrészt a 
színpad kialakítása miatt a közönség is a játék
térbe került, így a színészek minden mozdulata 
felnagyítódik, hiszen szó szerint az orrunk előtt 
történnek az események, és nézőként a darab 
fő kérdését magunknak is feltehetjük: akarunk-e 
ezen közösség tagjai lenni, vagy kívülállóként 
szeretnénk a sarokból figyelni az eseményeket. 
Kockázat maga a játék: sorsolás útján dől el, 
kire jut aznap este Kaspar szerepe. Végül 
kockázat a magyar nyelv használata is egy 
részben nemzetközi közönség előtt is egy olyan 
előadásnál, ahol a szöveg ennyire hangsúlyos, 
ám a stilizált tér folyamatos változtatásával, 
az üres, szabadságot jelentő terek szűkülésével 
és a társulat magas szintű együttműködésével 
valószínűleg szavak nélkül is érthetővé válik a 
történet. Ha a szereplők még nagyobb precizi
tással, még összehangoltabban tudnak együtt 
dolgozni, az előadás még hatásosabbá válhat.

Az összességében rendben lezajlott 8. 
Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztiválon szinte 
minden bakit, elcsúszást meg lehet magyarázni 
a pénz hiányával, kivéve egyet. Mert hogyan 
fordulhat elő egy nemzetközi fesztiválon, a 
szakmai beszélgetésen a zsűri kettős kommuni
kációja? Vagyis az, hogy az egyik zsűritag, 
Rusznyák Gábor rendező, a Kaposvári Egyetem 
oktatója egészen eltérő véleményt fejt ki a 
tolmácsnak (aki rendszerint valamelyik társulat
ból került ki, de ezzel nem is volt sok gond, és 
a hivatásos tolmács is „csak” pénzkérdés), mint 
amit a többször elhangzó „Ezt most ne fordítsá
tok!” mondat után magyarul, a magyar társula
toknak megjegyez, kihasználva azt, hogy a 
külföldi társulatok nem értik. Míg az olaszoknak 
a tolmácsolásban azt a véleményt artikulálta 
a zsűritag, hogy rendben volt az előadásuk, 
a magyarul értőknek a legamatőrebb darabnak 
és szövegdarálásnak titulálta a 80 éves Ugo 
Gregoretti rendezésében előadott Megyek, 
megyek, repülök, repülök...Goldonitól a Holdig 
című darabot, hozzátéve, hogy „lőjetek le, 
ha 80 évesen itt fogok állni”. Én ezek után 
szívesen eleget teszek kérésének, ha erre 
a helyzetre kerül majd sor a távoli jövőben. ■

FOTÓK: 8. NEMZETKÖZI EGYETEMI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL
2010/5-6 echo 27



Pécs, Bóbita Bábszínház 
2010. szeptember 19.

Bauhaus-Absztrakt Színház
„A Művészettől az életig” Bauhaus tárlat egyik 
szenzációja Weininger Andor Gömbszínház 
makettje Pelényi Margit rekonstrukciójában, 
de hogy milyen is lehetett (volna) abban egy 
komplett előadás, arról természetszerűen nem 
maradtak filmfelvételek. Az elérhető dokumen
tumok alapján viszont megállapítható, hogy 
a múlt század húszas évei elejének párizsi 
dadaista hagyományai is nyomot hagytak 
Weininger színházi próbálkozásaiban, de 
leginkább Oskar Schlemmer színpadi kísérletei
hez kötődött. Emellett a holland konstruktivista 
Doesburg és Huszár Vilmos hatására folytatta 
elemi forma- és színkísérleteit. Mindenesetre 
a húszas évek Bauhausában létrejött egyfajta 
játékos, kísérletező színpadi világ/stílus. 
Weininger a színpadi térben mechanikusan 
mozgásba kívánta hozni a geometrikus ele
meket, fény és hang effektusokkal, mintegy 
a mai multimédiás előadások őseként. A kritika 
által a holnapután színházának elkeresztelt 
Gömbszínház terve is nagy feltűnést keltett 
az 1927-es magdeburgi kiállításon. A mozgás, 
a hang és a fény új dimenzióit akarta megnyitni 
a hagyományos színházzal szembeni, szinte 
éteri térben. Az előadások, illetve ezek tervei 
szoros kapcsolatban álltak a kor képzőművésze
tével, valamint más művészeti ágakkal. Mozgó 
festményeket, életre kelt kompozíciókat, 
mechanikus baletteket alkottak, a táncosok 
stilizált mozgásával kiegészítve. A hagyományos 
színpadi történést a geometrikus formák, a való 
világ absztrahált részletei, a fények és hangok 
játéka váltotta fel.

A Bauhaus kiállítás rendezője és egyik kurátora, 
Várkonyi György művészettörténész 
kezdeményezésére a Bóbita Bábszínházban 
megvalósult Absztrakt Színház ennek a játékos, 
kísérletező színpadi világnak a felidézését vál
lalta fel. De nem egy adott mű rekonstrukció
jaként, hanem elemeiben, stílusában a mozga
lomban tevékenykedő magyar művészek, 
(Weininger mellett Moholy-Nagy, Breuer,
Molnár, stb.) színházművészeti törekvéseire 
építve. Békés Rozi és Erdélyi Dániel fővárosi 
grafikusművész-látványtervezők munkálták ki 
a folyamatot, és gyártották le hozzá a díszlet
elemeket, kellékeket. A fények, geometrikus 
formák és betűk, a vetített animáció, a mecha
nikus, stilizált mozgások, valamint hangok szin
téziséből létrejött különleges előadásban mozgó 
festmények, életre kelt kompozíciók jelentek 
meg, melyet kortárs minimál- és zajzenei ele
mek kísértek. A darab koreografálását az egy 
ideig a Pécsi Balett tagjaként is ismert, s 
fővárosi kortárs társulatával gyakran visszajáró 
Góbi Rita táncművész végezte el. Sikerült 
a képzőművészeti és a tánc- illetve mozgás
művészeti világból érkezetteknek összehangol
ni, összeállítani egy nonverbális összművészeti 
produkciót l/l/eöer/C/'/sfd/r zenéjétől a mozgáson 
át a díszletekig.

Az eszköztár a Bauhaus konstruktivista, 
geometrikus világára épült, vonalakra, körökre, 
háromszögekre, négyzetekre/téglalapokra, s az 
élő szereplők, kivágott geometrikus elemek, 
betűk, illetve vetített konstrukciók keverékéből 
állt össze az előadás. De nemcsak a Bauhaus 
elemei, hanem a díszleteknél pl. a Popova által 
képviselt orosz konstruktivista színház, vagy 
Moholy-Nagy elektronikus fényszínpad rend

szere a vetített árnyékokkal, a geometrikus 
síkformák áthatásával, mozgásával és azoknak 
a megvilágítás által keltett mozgó árnyékaival 
is megjelent. Tehát nagyon komplex élményt 
nyújtott: látványát tekintve, mint egy animá- 
ció/mozgókép, mint egy 3D-S film, amiben a 
táncszínház, a mozgásszínház, az emberalakot 
használó bábszínház, és Weininger mechanikus 
balettrevüjének momentumai is benne voltak.
A megjelenő betűkből értelmes szöveg nem állt 
össze, vagyis nem verbális dolgot közvetítettek, 
hisz absztrakcióban jelentek meg, a már 
említett alapsíkformákból kialakulva. Egyfajta 
technicizált, elembertelenedett világtól való 
félelem is kiérződött, ehhez és a konstruktivista 
megoldásokhoz jól igazodtak a Weber Kristóf 
által megalkotott minimál-kortárszenei elemek, 
nagyon sok elektronikus effekttel, néhány lírai 
pillanattal. Az alapot egy zajkompozíció jelen
tette, a mozgásokat és jeleneteket pedig egy 
harmonizált zongoradarab követte le. 
Hatásmechanizmusában úgy alkalmazva ezeket, 
mintha Malevics egyik absztrakt képét néznénk, 
vagy a geometrikus absztrakció, a tárgyi világ 
plasztikai jellé absztrahálásával foglalatoskodó 
Mondrian egyik művét. S hogyha az ember 
sokáig nézi, akkor vagy beszűkült tudatállapot
ba, vagy pedig kitágult tudatállapotba kerül. 
Attól függ, hogy az illető mennyire művelt, 
érzékeny, vagy mennyire fogékony az 
elgépiesedett világot tükröző mű befogadására. 
A többarcú és szöveg nélküli előadásban, ha fel 
is sejlett valamiféle történet, azt háttérbe szorí
totta a konstruktivista látvány. Az elején inkább 
valamiféle tragikus érzet jött le, majd mozgéko
nyabb, tarkább, sokféle hatást felvonultatóvá 
vált az előadás. A négy mozgásművész csopor
tos jelenléte csak a végére váltott át az egyik 
férfitáncos szólójára. Majd a férfi- illetve női arc 
képének összetalálkozása az ember megjelené
sét, a természet rendjét is szimbolizálta az 
elgépiesedett világban, szinte happy end-ként.
A dehumanizált jelenetek után ez egész érzéki 
hatást váltott ki, mint amikor két kéz összeér. 
Hisz az ember is forma: a kezünk/karunk 
egyenes, a lábunkat derékszögbe hajlíthatjuk, 
tehát az egész testet geometrikus vázként is fel 
lehet fogni. De testiségünk lényege, hogy nem 
csak egy gépezet vagyunk, hanem ott van 
mögötte a szellem is. Bár a darabban nem 
fordultak elő megszokott/konkrét konfliktus
helyzetek, de a konstruktív geometrikus formák 
és az ember organikus léte között ez azért ott 
feszült. A nagyvárosi forgatagot megjelenítő 
záróképben már minden elem együtt jelent 
meg: a konstruktivista környezetben mindenki 
jött-ment, rohant, akár napjainkban, és így 
együtt alakult ki ebből egy érdekes 
szimbiózis/forma, s vált kortárs előadássá 
a korabeli absztrakt színház inspirálta darab.
Az izgalmas jelenetekből, ihletett pillanatokból 
kiérződött a rengeteg befektetett energia, a 
lelkiismeretes munka és a komoly történeti 
kutatás, ezért sajnálatos, hogy a két évvel 
ezelőtti Pécs Ars GEometrica nemzetközi work- 
shopon elindult kezdeményezés most is csak 
egy produkciót ért meg. ■
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Bencsik István Blow-up című
retrospektív kiállítása VÖRÖS DÓRA
Pécs, Pécsi Galéria és HattyúHáz
2010. október 22 -  november 21. ................................................................

Torzó életmű
Bencsik István szobrászművészete nem az 
újdonság erejével, esetleg csak meglepetéssze
rűen érheti a pécsi közönséget. Torzói, főképp 
a hatalmas, felezett ujjak több pécsi köztér kiál
lítóelemei, köztük a Jókai tér egyik nevezetes 
szobra, amely a posztmodern szobrászművészet 
kifejező darabja. Az alkotó életművének hason
ló és jelentős szeletéből novemberben nyílt 
retrospektív kiállítás a Pécsi Galériában és a 
HattyúHázban. Bencsik munkásságáról utoljára 
1994-ben nyílt tárlat Pécsett, ezért az Európa 
Kulturális Fővárosa programsorozatban minden
képpen hiánypótló kezdeményezésnek bizonyul
hatott a pécsi mester európai kontextusba 
helyezése.

Egy tüdőgyógyász módszeréből

A kiállítás minden értelemben torzó, hiszen 
Bencsik 1968 utáni munkásságának egy-egy 
szeletét és annak is szinte csak a testrészekkel 
való foglalkozását mutatja be. Az 1968-as év 
sorsfordító, mivel a művész egy évre a Korányi 
tüdőszanatóriumba került, ahol Kováts Ferenc 
tüdőgyógyász matematikai precizitással felvázolt 
tervei alapján orvosi célra készít modelleket, 
amik innentől egész munkásságát megalapoz
zák. Fából épít maketteket, apró, egyenlő 
nagyságú kockákból pixelszerűen összeillesztve, 
amelyek alapvető életműködési gesztusokat

ábrázolnak, mint a kilégzés és belégzés. Az 
üreges alkotások precízek, mint az orvosi fel- 
használásra, szemléltetésre szánt tanulószob
rok. A lélegzetvételtől megemelkedett mellkas 
pillanatának elkapását jelenítik meg, egyetlen 
filmkockaként. Későbbi, már nagyobb méretű, 
de még mindig fából készült alkotásai még 
részletesebbek, csak egyetlen pontról történő 
befogadói attitűdből fedik fel a rejtett testrészt. 
Egy tömbből kifaragott fenék és csípőrészlet, 
ami már kevésbé a mértani megformálás, 
inkább a test apró részleteinek szépségét 
mutatja. Bencsik maga fel is fedi a törekvést: 
megmutatni a lelki szépséget, amely az emberi 
test részleteiben csak pillanatokra, bizonyos 
helyzetekben látható.

Ugyanebben az időszakban, a ’6o-as évek 
végén, Bencsik még egy fontos kísérleti munkát 
folytat. Fémlemezekből hajtogatással, gyűréssel 
amorf alakú plasztikákat hozott létre. Ennek a 
nem elhanyagolható szakasznak a munkássága 
csak egy kék, hullám alakú fémhajlításban nyer 
teret a galériában.

Életmű töredék

Az életmű kiállításnak még egy mulasztása, 
hogy Bencsik ’70-es évek elejei munkássága

Kiállítás a Pécsi Galériában

szinte teljesen hiányzik. A villányi és nagyatádi 
alkotótelepen készült, nonfiguratív szobrokról 
csak a FlattyúFIázban kapunk némi ízelítőt, ahol 
a digitális archív anyagok és dokumentumok 
bemutatásával részletesebb és érthetőbb képet 
kapunk Bencsik és tanítványai munkásságáról.
A Pécsi Galériában kiállított Bencsik szobrok 
a FlattyúFIázban látható kiegészítő digitális 
anyagokkal válnak valóban érthetővé és egy 
egész életművet felölelővé. A fekete-fehér 
fényképek, az alkotóról szóló videók és 
a tanítványok munkáiból válogatott ízelítő 
lényeges részét kívánta képezni az életmű 
kiállításnak, de a két tárlat egysége mégsem 
vált érzékelhetővé. Bencsik munkásságának 
szerves részét képezi az oktatói munka, 
a szobrászművészeti tudás átadása, viszont 
a helyszínek szétválasztásával és a mester 
életművének kiemelésével a szimbiózisra való 
törekvés hamar hamvába hullt. Pedig a 
tanítványok munkái abból a szempontból 
válnak igazán érdekessé, hogy a tanult tudást 
a saját világképükre formálva tudják-e a 
mesterükéhez hasonló szuggesztív erővel 
közvetíteni. Bencsik tanítványairól elmondható, 
hogy a mesterüktől eltanult precizitással és 
vonalvezetéssel dolgoznak, de a művészetet 
átható erő mégis hiányzik a munkáikból.

Visszatérve Bencsik művészetére, a ’70-es 
évek korszakának jelentőségét azért is kár
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lenne tagadni, mert az alkotó az absztrakt 
munkáktól jut el a nagyméretű figuratív szob
rokig, és tudásának, szemléletmódjának legjava 
is ebből a periódusból építkezik. Azért sem 
elhanyagolható ez, mivel tanítványainak java
részt az ebből a korszakból való technikákat 
és gondolkodásmódot adja át. Az elvont for
mák és a testrészlet ezerszeres nagyításának 
kontrasztja lesz az alapja Bencsik kiemelkedő 
sorozatának, a Genezisnek. A teremtő Isten 
ujját formázza a szoborral, és annak a pillanat
nak az állóképét jeleníti meg, amikor az élő 
matéria érinti az amorf anyagot és azt formává 
alakítja. A művész Paksi Atomerőműben tett 
látogatása szintén sorsfordító hatást gyakorolt. 
A fáradt plutónium látványát a világ teremtésé
vel analógiába állítva hozta létre az érintő 
kezet, magát a genezist, vagyis a teremtő Isten 
gesztusát.

Nagyítás-színenergia

A ’90-es évek elejére Bencsik művészete új 
anyagokkal új dialógusra lép. A fáról áttér a 
kőre, márványra, majd a későbbiekben a gipsz
ből kiöntött formákra. Amíg a matéria változik, 
a művészet célkitűzése változatlan marad. 
Továbbra is a felnagyított, csonkított testek, 
amelyek a drasztikusnak ható vágások ellenére 
megmutatják formáik belső szépségét és az 
érintés pillanatát. Ami változik, a kiválasztott 
testrészek. Innentől már csak az ujjak válnak 
hangsúlyossá. Sok helyen hatalmasra nagyított 
ujjpercek, csonkított lábfejek, amelyek egytől 
egyig háromszöget formáznak, így jelenítve meg 
a szakrális tartalmukat. Mintha az organikus 
formákat nem ember, hanem egy magasabb erő 
teremtené. Az ókori óriás, egész alakos isten
szobrok helyett a hangsúly áttevődik a részle
tekben rejlő esztétikára, és a teremtés pillana
tának hangsúlyozására. Bencsik a természetes 
anyagszínről a kétezres években áttér a szob
rok színezésére. Erőteljes narancsot és király
kéket alkalmaz, így új kontextusba helyezi a 
szobrokkal közvetített üzenetet. A nagyítással 
felerősödött mondanivalóban a színezéssel új 
esztétikai minőség kap teret. Az alakzatok nem 
testrészekként jelennek meg, hanem az abszt
rakt formákat ellenpontozó organikus figurák
ként, ahol a szakrális mondanivalóban 
az esztétizmus hangsúlyozódik.
A változó anyagokra azonban a látogatónak 
magától kell rájönnie, ha rendelkezik némi 
anyagismerettel, mert se a kiállított művek 
mellé nincs odaírva, hogy miből is készült, se 
a galéria dolgozói nem tudják ezt megmondani.

A köztér mint médium

A Bencsik alkotásokkal Pécs több pontján 
találkozni, hol torzókkal, máshol egész alakos, 
vagy szimbolikus szobrokkal, különösen leke
rekített vonalakkal, ujjhegyekkel, domború 
felületekkel. A természetbe állítva a hatalmas 
ujjpercek még kifejezőbbek, a faragásra szolgált 
anyag mellett a valós térben létrejött ter
mészetet is érintik. Köztéren mindennek új 
jelentésrétege születik, ha akarjuk a testrészlet 
szépségének esztétikáján túl érzékelhető 
történelmi, politika súly is. Kiállítótérbe 
helyezve azonban mindez elveszik. Ennek 
ellenére egy XII. kerületi világháborús emlékmű 
makettjével megismerkedhetünk digitálisan 
illusztrált és írott formában. Érdekessége a 
megvalósítandó feladat nehézsége, a tervezett 
szoborcsoport és a terület közötti ellentét csil
lapítása. Bencsik István szobrászművészetében 
nemcsak a köztéri szobrok jellegzetessége ez 
a bizonyos feszülő ellentét, de tagadhatatlan, 
hogy köztéren mindez halmozottá válik.
A kőből készült, nagyított ujjak ékbe szorulnak, 
deformálódnak és a szabad térrel szembe
ütköznek, így teremtődik új jelentésréteg.

Blow up, vagyis feldarabolni. A kiállítótér
ben elhelyezett munkák darabolások, emberi 
testrészek kiemelése a pillanatnyi szépség és 
világteremtő érintés megörökítésének 
érdekében. A figurális és absztrakt formák 
kontrasztjának felvonultatása, ahol nemcsak 
egy-egy szobron belül, de az életmű 
alakulásában is jelentősége lesz az élő és 
elvont kettősségének. Torzók, ahogyan a kiál
lítás is inkább csonka, mint egész életet átölelő 
munkák bemutatása. ■

Kiállítás a HattyúHázban

Geller B. István -  Töredékek című 
kiállítása
Pécs, Pécsi Galéria
2010. november 26 -  december 30.

A 2010-es kulturális főváros azon 
képzőművészeti projektjei, amelyek jelentős 
és méltán nemzetközi hírnévre szert tett pécsi 
művészek alkotásait mutatják be, az év végéig 
várattak magukra. Pedig 2010 arra is 
lehetőséget adhatott volna, hogy büszkén 
bemutassuk azt, amink van, a mi saját, kortárs 
és magas színvonalú. Az utolsó hónapokban 
azonban némileg változott a kép Bencsik 
István, Gellér B. István és Pinczehelyi Sándor 
kiállításaival.

Gellér B. István évek óta készíti önfeltáró
leleteit annak a városnak, amely létezését is 
neki köszönheti. Mint Koszitczky Éva írta, 
ő maga állítja elő objet trouvée-ít. Valóban 
a Növekvő város a lelet-teremtő feltárásával 
egy világot épít fel, mítoszt teremt.
Bár projektjének kisebb elemeit időről időre 
bemutatta Pécsett, egy nagy átfogó kiállításra 
azonban már majd húsz éve nem került sor. 
Most végre a Galéria kiállítótereinek több mint 
kétharmadát a teremtett/feltárt város bemu
tatása foglalja el.

Gellér B. ma már legismertebb projektje, 
a Növekvő város, mely a 80-as évek elején 
jelenik meg életművében. Az azt megelőző 
időszakról azonban keveset tudunk.
A Töredékek című kiállítás jelentős érdeme, 
hogy 1968-1979-ig kiragadott műalkotásokon 
keresztül bemutatja Gellér B. életművének 
korábbi, jelentős állomásait, így a pop art, 
a hard edge és a konceptualista munkákat is, 
amelyekre egy furcsa paradoxonnal, majd a 
Növekvő város is épül.

Gellér B. Martyn Ferenc tanítványként 
kezdeti grafikáiban, majd későbbi festményiben 
a nonfiguratív, síkgeometrikus iskolát követte, 
amelyre a hetvenes évek elején leginkább a 
pop-art nyomja rá bélyegét. A síkból később 
már ki-kilép a térbe, dimenziót vált amelyre 
példaként említhetnénk Hajdú István művészet- 
történész által „téri kollázsnak” nevezett képét 
a Pillangók-at (1975), amely korábbi 
munkásságának eszenciáját adja.

Ezt követően, bár még festett geometrikus 
alkotásokat, érdeklődése leginkább a konceptu- 
alizmus irányába fordult, noha már 1971-72-től 
készít konceptuális grafikákat, fényképeket, 
installációkat, amelyek fő mozgatórugója egy
fajta üzenet kifejezése volt.

A jelenlegi kiállítás bemutatja a korszak 
legizgalmasabb alkotásait, amelyek, mint 
Gilbert és George önreflexív alkotásai, egyfajta 
individuális mitológiát teremtenek: Chagall Zöld 
hegedűsére, Van Eyk Önarcképére, parafrázisait, 
amelyeknek középpontjába önmagát 
helyettesíti be a művész. Mantegna/Che rekon
strukciója pedig nemcsak megformálásában, 
de az általa hordozott üzenet tekintetében is 
újszerű látásmódot, fontos üzenetet képvisel: 
a ’68-ban Bolíviában elesett forradalmár és 
Mantegna Krisztusának áttűnő jelentés íve az 
alkotó és befogadó közötti horizont új dimenzi
óját nyitja meg, amely üzenetével mindenkép
pen kiemelkedik a sorból. Hasonlóképpen, de
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Növekvő töredékek
más szemszögből fontos átmeneti eleme az 
életműnek Georges de La Tour egy képének 
rekonstrukciós kísérlete. Gellér B. nemcsak 
technikai, de filozofikus értelemben is magáévá 
teszi de La Tour koncepcióját, rekonstruálja 
a kép egy részletét, a kép mögé akar látni, újra 
feldolgozva az alkotás folyamatát és megélve 
annak üzenetét.

De összességében az imént említett 
önreprezentatív művekre is igaz, hogy Gellér B. 
belép az ismert festmények terébe, rekonstruál
va a festmények által megjelenített világot, 
magára öltve egy szerepet, újra élve a művek 
által megjelenített valóságot.

Vagyis akkor még egy teremtett valóságba ő 
maga lép be. Innen csak egy lépés választja el 
az ellenkező folyamattól, amikor tárgyiasult for
mában, töredékekben mutatja be az általa 
teremtett mitikus valóságot. Ez a mitikus 
valóság lesz a ’8o-as évekről a Növekvő város.

Több éves munkájának összegzése tehát ez 
a kiállítás, mindezen túl ősi kultúrák különböző 
elemeinek felelevenítéséből, a részekből áll 
össze az egész. Vagyis mintha egységes, 
kultúrák feletti kultúra teremtésére vállalkozna 
(a régmúlt időktől napjainkig volt már erre 
számos példa, akárcsak a tökéletes nyelv 
keresésére), miközben városának nagyon is 
konkrét keretét és leírását/feltárását adja. 
Lényegében három főbb egységre bontható:
1. A Növekvő város leleteinek feltárása.
2. A Növekvő város lakóinak és szokás-rend

szerüknek antropológiai leírása és/vagy 
képekkel illusztrált rekonstruálása.

3. A Növekvő város feltárásával és annak 
mítoszával foglalkozó, vagy azzal bármilyen 
vonatkozásba hozható személyek bemu
tatása.

Az elmúlt tíz évben e három rész egymáshoz 
való aránya jelentősen fejlődött. A lelet
töredékeiben folyamatosan növekvő város 
egyre árnyaltabb mitológia koncepcióval bír.
Már nemcsak a Növekvő város, de az archeoló-
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giai feltáráshoz kapcsolódó fiktív személyeinek 
története is kidolgozott.

Galántai Zoltán 1994-ben a Balkonban 
Borges világához hasonlította a Növekvő város 
univerzumát. Szerintem alapvető különbség, 
hogy a valós teremtett tárgyi emlékek megra
gadhatóvá, valószerűvé teszik a fikciót, amely 
szinte éppúgy egyensúlyozik a valóság/ 
teremtett világ határán, amennyire mondjuk 
a mayák feltárt városai, vagy Petra vörös köve, 
vagy az egyiptomi piramisok. Letűnt kultúrák 
építészeti, vallási és kultúrantropológiai para
digmájára épül a Növekvő város koncepciója.

A legintenzívebb szimbolikus jelentéssel a 
város alaprajza bír. A megadott térkép szerint 
egy csigavonalat mintáz. Erre az alaprajza szinte 
pontosan rímel John Bunyan 19. századi 
könyvében látható metszet: A vándor útja az 
örök városhoz. A csigavonal, a spirál a leg
különbözőbb primitív társadalmaktól, a görög 
mitológián át egészen a keresztény szimbolikáig 
szinte mindenütt megtalálható. A legrégebbi 
időktől fogva valamiféle belső, szellemi 
fejlődés, spirituális találkozás, Istennel való

kapcsolatteremtés szimbóluma. Belépni a 
Növekvő városba így egyfajta utazás önmagunk 
belső útjai felé, kollektív múltunk töredékei 
nyomán.

így kaphat helyet a teremtett valóságban 
a tökéletesség kifejezését szolgáló trianguláris 
írásrendszer, benne a héber abc első két 
betűjével (Alef és Beth). A betűknek pedig 
hármas jelentést tulajdonít, amely hármasság 
többek között a Kabbalára is jellemző. A külön
féle idolok, kultikus tárgyak, rekonstruált rítu
sok (pl. az 1983-as performace-ok fotódoku
mentációja; Nap- és Hold-szertartás, vizeknél 
bemutatott rítus, vagy akár a háromféle böjt) a 
Növekvő város világképének bemutatását szol
gálják. A bemutatott képeken és leírt szokások
ban kétségtelenül kultúrák keverednek. Az 
erdőbe vonuló elmélkedő, böjtölő szertartások 
különféle célok érdekében akárcsak általában 
az ősi kultúrákban, a Növekvő város 
feltételezett népességének is sajátja.

A archeológiái „töredékek” (a labirintus, 
az írástöredékek, az agyagtestamentumok, a 
vándoremlékek, a sorsjátékok vagy az agytojás) 
mindegyike teremtett „talált tárgy”, amelyekből 
egyfajta kultúrák feletti fiktív kultúra egésze sej
lik fel. A kiállítás érdekes kaland, egyfajta időu
tazás.

Ám a kiállítás tartalmas befogadását kevés 
dolog segíti. A feliratok, évszámok esetlegesek. 
Míg azt megtudjuk, hogy Gellér B. korábbi 
korszakából, úgy 1968 és 1979 közötti alkotá
sokat láthatunk a magasan elhelyezett 
évszámok szerint, a Növekvő város koncept 
egyes etapjait csak helyenként jelöli évszám.
Az interaktivitásra épülő befogadásra/elsajátítás- 
ra sincs lehetőség, amely szinte már minden 
jelentősebb nyugat-európai kiállítás sajátja.
De a színvonalas, kétkötetes könyvön kívül, ami 
az egész életmű bemutatására hivatott Hajdú 
István tanulmánykötetével, semmi sincs, sem 
egy szórólap vagy leporelló, különösen nem két 
nyelven, ami a koncepció és az életmű megis
meréséhez segítene. Ha újfent arra gondolunk, 
hogy ez az EKF egyik legjelentősebb kortárs 
művészeti kiállítása, akkor mindezek hiánya 
egy ilyen magas színvonalú kiállításnál több 
mint hiba. ■

Azonosítás-A zöld hegedűs (1976)

Hajó
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Boldoczki Gábor és a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar koncertje 
Pécs, PTE ÁOK aula 
2010. november n.

Boldoczki Gábor trombitamú'vész és a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar voltak fellépő vendégei 
a Pécsi Orvostudományi Egyetem Aulájának 
2010. november 11-e estéjén, melyen 
Mendelssohn h-moll (No. 10-es) vonósszim
fóniáját, Benjámin Britten Simple Symphony-ját, 
Dubrovay László Ili. Trombitaversenyét, majd 
a második félidőben Bartók Divertimento-\át és 
Donizetti G-dúr concertinóját hallgathattuk meg.

A komoly, felkavaró hatású, mégis a zenei 
kiegyensúlyozottság és elegancia keretein belül 
maradó Mendelssohn h-moll vonósszimfónia jó 
választás' egy koncert nyitószámának. 
Meghallgatása önmagában is elegendő volt, 
hogy meggyőződjek róla: a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarban továbbra sem nagyon lehet 
csalódni. A magas zenei és technikai színvonal
nak náluk több évtizedes hagyománya van; 
amikor helyet foglaltam a közönség soraiban, 
tudtam, mire számítsak. És lön -  a 
Mendelssohn műben és az est hátralévő 
részében egyaránt végig tapasztalható volt az 
az intenzív, precíz kivitelezés, az a tudatos 
zenei megformálás és professzionális összjáték, 
amit vártam tőlük. (Néha ütötte fel a fejét egy- 
egy futam vagy frázis-átmenet erejéig a „90%- 
os sikeredettség” esete, de ez majd akkor fog 
zavarni, ha egy Deutsche Grammophon 
CD-felvételen hallom, nem pedig egy koncerten 
húszpercenként egyszer.)

Folytatásképp a XX. századi angol szerző, 
Benjámin Britten Simple Symphony („Egyszerű 
szimfónia”) című, nemzetközi viszonylatban 
igen népszerű műve szólalt meg. E mű 
tökéletes példát szolgáltat a neoklasszicizmus 
irányzatára, melyben a XVIII. századi, klasszikus 
zene könnyedsége, beszédessége és áttekint
hetősége elevenedik meg, de mégis a XX. 
századi szerzőket megillető extra „szabadság- 
jogokkal”, tágabb mozgástérrel.

Britten a szellemes manővereket már 
a tételek címeiben megkezdi. A címek kitalálása 
közbeni költői kutakodáskor ugyanis a szerző 
számára számos szép alkalom adódott akroba
tikus angolnyelvű alliterációra, melyek -  az én 
előbbi monológom már-már malőrveszélyes 
mondatszerkesztési mutatványával szemben -  
sorsszerűén sikerültek szellemesre és... 
kellemesre. A tételcímek: „Boisterous Bourrée” 
(boisterous = heves, a bourrée egy francia 
tánc), „Sentimental Sarabande”, „Playful 
Pizzicato” (playful = játékos, a pizzicato 
a húrok ujjal való megpendítését jelenti), 
„Frolicsome Finálé” (frolicsome = mókás) -  
sokmindent előre elárulnak. (A jó címekben azt 
szeretem, hogy nem csak tájékoztatnak a 
művek hatásáról, hanem már önmagukban is 
megkezdik a hatásgyakorlást... Istenem, mit is 
kezdenénk az olyan feliratok nélkül, mint „Sok

Szívből jövő kortárs zene
Gondolatok egy fiatal trombitaművészről, 

egy nagymúltú vonószenekarról és 
a szívből jövő kortárs zenéről

hűhó semmiért”, „Az ember tragédiája”, vagy 
„Amelie csodálatos élete”?)

Különösen nagy sikere volt a közönség 
soraiban a Playful Pizzicato c. tételnek, mely 
a címe áltat ígérteknek megfelelően, játékos 
zenéjében kizárólag pengetett hangok szerepel
nek. Hiába, Britten tudta, „mitől döglik a légy”: 
minden lehetséges módon kihasználta a „gigan
tikus gitár” adta lehetőségeket, melynek nem 
kis előnye az igazival szemben, hogy kb. húsz 
agy irányítja, így „némileg” több mindent rá 
lehet bízni.

A második félidőben felhangzó vonós- 
zenekari mesterműnek, Bartók Divertimento- 
jának jót tett volna egy kicsit nagyobb létszám; 
különösen a lassú tételben éreztem, hogy a 
zene misztikus, ködös, szinte félelmetes hangu
latát a nagyobb hangzástömeg, amelyben job
ban össze tudnak folyni az egyes hangszerek 
hangjai, egy fokkal nagyobb mértékben 
megteremthette volna. Arra azonban, ami 
a jelenlévő játékosokon múlott, nem lehet 
panasz.

Messzemenően szimpatikus volt számomra 
az est szólistájának, Boldoczki Gábor trombita
művésznek a játéka és kiállása. Mind a 
Dubrovay trombitaverseny, mind a Donizetti 
Concertino esetében hallható és látható volt, 
hogy a művész igazi szeretettel és odaadással 
áll hozzá minden rábízott mű interpretálásához, 
játékának messzemenően professzionális és 
elegáns mivolta mellett is, minden percben 
érezhető volt az a természetes és barátságos 
atmoszféra, amit maga körül teremtett, 
zenészként és emberként egyaránt. 
Trombitahangja pedig mindig tisztán és zavarta
lanul „fénylett”; a dallamokat könnyedén rajzol
ta fel vele a zenei szólamszövet tetejére.
(A könnyedség egyébként nem a rézfúvósok 
specialitása... azért nekik duplán meg kell dol
gozniuk!)

Az 1976-es születésű trombitaművészt 
generációjának kivételes tehetségeként tartják 
számon. A nemzetközi sajtóból a Süddeutsche 
Zeitung például „Maurice André méltó 
követőjének” nevezte.

Jó hírrel szolgálhatok azoknak, akik kedvet 
kaptak a fellépő művészek játékának további 
megismeréséhez: Boldoczki Gábor és a Liszt 
Ferenc Kamarazenkar nemrég készítettek CD 
felvételt a Sony BMG gondozásában, melyen 
J. S. Bach műveket szólaltatnak meg. A felvéte
len társ-szólistaként közreműködik Baráti Kristóf 
is, aki októberben megnyerte a moszkvai 
VI. Nemzetközi Paganini Hegedűversenyt.

Dubrovay László kéttételes III. Trombita
versenye láthatóan nagy mértékben elnyerte 
a közönség tetszését (is). Az első, „szomorú 
keringő” című tétel előterében egy melankoli
kus, fülbemászó trombita-dallam áll, melyet 
a zenekar édes-keserű harmóniákkal kísér 
végig. „Ilyen az élet” -  alakul ki bennem 
gyakran ez az érzés, amikor Dubrovay zenéjét 
hallgatom. Öröm és keserv, szín és fonák, 
panasz és vigasz... Dubrovay művészetében 
gyakran váltják ezek egymást a zenei 
színárnyalatok képében, sőt, néha mintha 
együttesen is megjelennének ezen ellentétes 
érzetek. Mintha egyszerre szólna zenéje arról, 
hogy milyen a világ, és arról, hogy milyennek 
kellene lennie... Azonban a végkicsengés 
mindig, kivétel nélkül pozitív. Dubrovay 
világlátását -  s így zenéjének érzelmi töltetét, 
„üzenetét” is -  mélységesen áthatja az élni 
akarás, a minden nehézség ellenére való 
továbblépés, a minden bizonytalanság ellenére 
is meglévő, legbelülről fakadó bizonyosság. 
Számos zeneműve végén kirobbanó erővel teszi 
le voksát ezen értékek mellett, mint például a 
Magyar szimfóniában, a Sasok éneke c. kan
tátában, a II. Zongoraversenyben, vagy az 1956 
című, narrátorra és szimfonikus zenekarra írt 
kompozícióban.
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Számos alkalommal él azonban a humor 
eszközével is. A tragédiát nem csak nagysza
bású erőfeszítéssel, hanem könnyed nevetéssel 
is fel lehet oldani. Ahogy Bartók is számos 
kompozíciójában, úgy Dubrovay is bizonyos 
műveinek utolsó tételében friss tempót véve, 
tréfás, jólesően gunyoros hangulatban „röpíti 
tovább” a hallgatót, fittyet hányva -  vagy 
legfeljebb múló panaszként téve könnyed 
visszautalást -  arra, ami korábban gondterhelt
séget, szomorúságot, „elérhetetlen vágyat” 
jelentett, vagy akár félelmet keltett. Ezt teszi 
például Hegedűversenyében, és ezt teszi a jelen 
koncerten játszott Trombitaversenyében is, ahol 
a második tétel tulajdonképpen nem más, mint 
egy lendületes, bravúros trombitás hangszín- 
parádé, melynek bizonyos momentumai egyene
sen megnevettetik az embert. A trombita -  
a szokványos zenei „használaton” túl -  itt 
a legkülönfélébb különleges effektusokkal 
provokálja a hallgatót: berregés, nyerítés, 
imbolygás, dünnyögés, „vihogás”, és ki tudja, 
milyen szavakkal leírható zajok és hang-gesztu
sok, melyeket a szerző a hagyományos 
szerkesztésű zenei anyagba mesteri módon 
illesztett bele oly módon, hogy ne öncélú 
kortárs-zenei technikamutogatás váljék belőlük, 
hanem inkább természetes zenei és „színpadi” 
helyzetkomikumokat teremtsen. Mindez 
Boldoczki Gábor technikai tudásával és 
művészi-emberi közlékenységével, mondhatni, 
telitalálatot produkált. A közönség „vette a 
lapot” -  mondhatni, élvezte, hogy provokálják, 
és egyre nagyobb nyitottsággal „vett részt” a 
játékban. (Persze előtte minden lehetséges fázi
son átesett, amin ilyenkor át „kell”: az elején 
várakozó álláspont... némi értetlenséggel ve
gyes érdeklődés... majd fokozatosan felmerül 
annak a gyanúja, hogy ez, főleg a humor 
szintjén, mintha érthető lenne; megjelenik 
a somolygás, a kuncogás... majd végül -  talán 
nem mindenkiben, de állítom, hogy sokakban -  
kialakult a művészekkel való akadálytalan 
„együtt nevetés”.)

<  Boldoczki Gábor

Liszt Ferenc Kamarazenekar

melódia, harmónia és jól érthető zenei mondat
szerkesztés; mindezeket azonban olyan kor
szerű, összetett harmóniai tartalommal tálalja, 
melyben a konszonanciát és a disszonanciát 
újszerű és abszolút egyéni módon keveri 
egymással. Akkordjai gyakran tevődnek össze 
pl. egyszerre háromféle komponensből: az 
alapját a XIX. romantikus világból jól ismert, 
„édes” hangzású hármashangzatok adják, 
„középre” a XX. századi zenére, ezen belül 
a jazzre is jellemző kvart-rendszerű hangtorony 
kerül, a hangzás tetején pedig a legtöbb disszo
nanciát adó klaszterszerű „hangtömbök” szólal
nak meg. (Ezekben a tömbökben számos, 
közvetlenül egymás melletti hang szerepel, 
körülbelül úgy, mintha a zongora billentyűzetére 
„rátenyerelnénk” -  persze nem véletlenszerűen!) 
Ez a három hangzás együttesen rendkívül izgal
mas, érzelem- és ízgazdag benyomást képes 
kelteni. Dubrovay eme hangzatok használatának 
egy saját, következetes rendszerét,
„nyelvezetét” dolgozta ki, mellyel így képes lett 
új megvilágításba helyezni mindazt, amit a 
romantikus zene annak idején tudott. Az így 
megalkotott műveiben a XIX-XX. századi szép
ségű, esztétikájú melódiák, drámai folyamatok 
és gondolati tartalmak XXI. századi köntösben 
tárulnak elénk, megspékelve a szintén 
Dubrovay névjegyének számító, világra szólóan 
színvonalas és innovatív szimfonikus zenekari 
hangszereléssel.

Ha valaki -  akár nem szakmabeli zeneked
velőként is -  ismerkedni kíván a Dubrovay- 
repertoárral, szívből ajánlom elsőként a „Fauszt, 
az elkárhozott’’ c. dupla CD-t, melyen 
II. („Romantikus”) Zongoraversenye, Hegedű- 
versenye, és a Fauszt történetét jelenetről jelen
etre elmesélő zenekari szvit-sorozata hallható.
A szvit-sorozat, mivel zenéje eredetileg 
táncjátéknak íródott, igen közvetlen és kép-lát- 
tató módon eleveníti meg a Fauszt-történetet, 
a széleskörű hangzásbeli eszköztárnak köszön
hetően könnyedén megjelenítve bármely hangu
latot a legkeservesebb gyötrődéstől a mámoros 
szerelemig, a sátáni cinizmustól az isteni 
feloldozásig.

Dubrovay zenéje a magyar népzene hagyo
mányaiból is táplálkozik. Számos jelentős

Az 1943-ban született Dubrovay László 
egyike azon kevés szerzőknek, akik sikeresen 
ötvözik a modern, mai zenei nyelvezetet 
a nagyközönség számára való könnyű befogad
hatósággal. Zenéje -  főleg azok a zenekari 
művei, melyeket a ’9o-es, 2000-es években írt -  
az olyan tradicionális értékeken alapul, mint

művének motívumai a magyar népdalok habi
tusát, fordulatait elevenítik föl -  mindezzel 
a szerző Bartók és Kodály szellemi örökségét 
kívánja tovább ápolni és bővíteni. A Versenymű 
magyar népi hangszerekre és zenekarra című 
művében pedig olyan hangszeretési feladatot 
vállalt fel és oldott meg, mint amit tudomásom

Dubrovay László

szerint eddig még senki. E művében az európai 
nagyzenekarral nem csak a magyar nép 
jellemző dallamrajzai, hanem ősi hangszerei is 
együtt szólnak, együtt étnek. E versenymű, két 
másik kompozícióval, a Magyar szimfóniával és 
a Sasok énekével (ez egy Gyurkovics Tibor ver
seire, tenor szólóra, kórusra és zenekarra írt 
kantáta) együtt, CD-n megjelent a Hungaroton 
gondozásában. Az album címe: „Music fór the 
Hungárián Millennium /Zene a magyar millenni
umra”.

Dubrovay a mai magyar zeneszerzés nem 
egyetlen, de talán legjobb példája arra, hogy 
a kortárs zene igenis teremthet(ne) élő és 
gyümölcsöző kapcsolatot a széles nagyközön
séggel. Arra is példát szolgáltat, hogy egy 
zeneszerzőnek nem feltétlenül kell választania 
az elefántcsonttoronyba vonuló, beszűkült 
intellektuális elitizmus és a hatásvadász, jót 
bevált régi frázisokat pufogtató populizmus 
szélsőségei között ahhoz, hogy „így, vagy úgy” 
sikeres zenét komponáljon. Dubrovay zenéje, 
talán épp összegző, szintetizáló jellege miatt, 
egyaránt elismerésnek örvend a zenekritikusi 
szakmában és a hallgatóság soraiban -  bár 
több, hasonló gondolkodású kollégájával együtt 
jóval nagyobb figyelmet érdemelne a hang
versenyszervezők részéről, hazai és nemzetközi 
viszonylatban egyaránt.

Ha már korábban a magyar millennium 
ünnepi alkalma és Kodály neve szóba került: 
mint gondolom, minden pécsi zenekedvelő 
tudja már, hogy 2010. decemberében nyílik meg 
Pécsett a 999 fős befogadóképességű Kodály 
Központ, melynek akusztikája és felszereltsége 
a szakemberek szerint európai viszonylatban is 
kiemelkedőnek számít. Az után a koncert után, 
melyről most állt módomban önöknek beszá
molni, kívánom, hogy a klasszikus zenei élet új 
dél-dunántúli fellegvárában minél több hasonló 
minőségű művet hallhassunk felcsendülni, 
hasonló minőségű előadásban. ■
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Balkán Világzenei Fesztivál

A Balkán sokszínű zenei kultúráját bemutató 
rendezvénysorozat 2007-ben indult útjára 
a keleti és nyugati hagyományokat ötvöző hazai 
és külföldi előadókkal, a csatolt Kelet-Nyugati 
Átjáró, Találkozó a Balkán Kapujában konferen
ciákkal. A negyedik fesztiválra most ismét 
meghívást kapott két olyan fellépő, akik négy 
évvel ezelőtt a Dóm téren, illetve a Zsolnay 
Laborban is szerepeltek. Hisz annak idején 
Lajkó Félix koncertjére sokan be sem fértek a 
zsúfolásig megtelt néhai Laborba. A helyszín
választás ezúttal jónak bizonyult, bár a Szigeti 
úti Aula is megtelt Lajkó Félix és barátai kon
certjére. A különleges felállás kicsit visszaidézte 
az egykori DOZSO-ban 1993-ban rendezett 
Eleven Fesztivált, amikor is a Dresch Quartetben 
feltűnt egy tizenéves vajdasági hegedűs, Lajkó 
Félix. Azóta bizony sok év eltelt, ki-ki járta 
a maga útját, és most újra együtt szerepelt 
Lajkó Félix és Dresch Mihály. A koncert első 
felét Lajkó és öt éve hűséges másodhegedűse, 
Brasnyó Antal jegyezte duóban. A szokásos 
eksztázisban, egyre jobban belemerülve, válto
zatos megoldásokkal szolgáltak: pl. a 
Hungárián western -  lehetne akár Volt egyszer 
egy vadkelet is a címe -  finom füttyös résszel 
indult és zárult, közte pedig a Lajkóra jellemző 
virtuóz hegedűvarázs. Sorban jöttek a folkos, 
klasszikus, romantikus dallamok, kitartott

brácsaalapokra helyezett szép melódiák, finom 
lebegős részek, szférikus magasságokba 
emelkedő életigenlés. Majd Dresch is beszállt 
a fúvós hangszereivel, különösen a furulyájából 
csalt elő csodaszép folkbeütésű dallamokat. 
Ezután Szondái Mátyás nagybőgőssel 
kiegészülve négyesben folytatták. S ahogy 
Lajkó zenéjét sem könnyű kategorizálni, így 
a kvartettét sem, ebben minden benne volt: 
magyar és egyéb kelet-európai, balkáni népi 
motívumok, jazzre jellemző improvizációk, de az 
eltérő stíluselemek mégis valamiféle tökéletes 
összhangban, emelkedett pillanatokat szülve, 
szuggesztív módon szólaltak meg. Műsoruk 
csúcspontja a hosszabb lélegzetű Naív című 
Dresch szerzemény volt, különleges és 
gyönyörű dallamával... A közönség ráadást 
ráadás után követelve le sem akarta őket 
engedni a színpadról.

Aztán jöttek a törökök, a Mercan Dede& 
Secret Tribe, rövid turnéjuk Isztanbul, Szarajevó 
útvonalán. A Montrealban élő, török származású 
zenész/DJ sajátos muzsikája több elismerést is 
begyűjtött már: 800 című munkája a 2008-as 
WOMEX-en a Legjobb Worldmusic Album díjat 
kapta, s háromszor jelölték a BBC világzenei 
elismerésére, illetve az európai worldmusic 
listákat is hosszabb ideig vezette. A pécsi szín

Dresch Mihály, Lajkó Félix és Brasnyó Antal

pádon hat zenész mutatta be mesteri produk
cióját tradicionális és modern hangszerekkel.
A hagyományos közel-keleti és török instrumen
tumok sorában a hosszúfurulyára hasonlító, 
panaszos hangú ney, a klasszikus török 
hegedű, a kemence, a hosszúnyakú, lantszerű 
baglama, az érintő nélküli, húrszámban is eltérő 
tanbur, a hagyományos rövidnyakú, duplahúros 
oud, trombita, klarinét, töröksíp, a térdekre 
helyezhető kis citera, a kanun, valamint darbu- 
ka és egyéb ütőhangszerek mellé a nyugati 
világ elektronikus gépezetei társultak. így 
a szufi-zene mai hangzásokkal keveredett, de 
olyan szerencsés ötvözetben, ahol a géphangok 
nem nyomták el, hanem segítették a kibonta
kozást. A triphopos lüktetés, a mélyen döngő 
basszusok, a dobszólóra elektronikus ritmusok
kal felelgetés, és a beúszó egzotikus hangsze
rek különleges, lebegő hangzásai sajátos 
megszólalássá álltak össze. S mindezt még 
a látvány is erősítette, a sokszor csak sötét 
tónusú, nonfiguratív statikus kép vetítése, de 
mindenek előtt a táncos és táncosnő szakrális 
jellegű, extatikus énfelszabadító kerengése. 
Térdük fölé pörgő/szálló pompás ruhájuk szélén
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világító csíkká összeálló lámpácskák fokozták 
a dervistánc és a zene hatását.

Másnap az Uránia moziban folytatódott 
a fesztivál Boris Kovac és a La Campanella 
Orchestra fellépésével. Az újvidéki polihisztor
nak tartott 55 éves zeneszerző, muzsikus, 
multimédia művész, filozófus a szerb zenei élet 
nagy egyénisége, 14 albummal, film- és színházi 
zenéivel. Öttagú zenekarát a TÁJ) vonósnégyes
sel egészítette ki erre a koncertre. Három CD- 
jük, köztük az utolsó Szentimentális utazás 
a történetem utáni világban anyagából állította 
össze a műsort, ami valami egészen különleges 
elegyet kínált. Minden, ami zene, a legvárat
lanabb elemek kerültek egymás mellé, sajátos 
dalmixeket kialakítva. így a Brecht-i színpadi 
dalok, sanzonok, felnőtt altató, tangó és valcer, 
a magyar és a balkáni népzene, a pop és rock, 
a jazz meg a kortárs zene keveredett sajátos 
világában. Mindezt a Balkánon szokásos nagy 
érzelmekkel, a panasz, a szívbemarkoló bánat, 
a gyász, illetve a boldogság, az esküvői viga
lom, az öröm kifejezésével, sok zenei humorral. 
Nem véletlenül, hisz a vajdasági magyar-szerb, 
illetve a hosszabb külföldi tartózkodásai alatt 
ráragadt olasz, szlovén, osztrák hatások is 
befolyásolták zenéjét. Boris Kovac olykor szaxo
fonjai, basszusklarinétja megszólaltatása után 
odaállt a mikrofonhoz, és jópofán, gátlástalanul 
szövegelt meg énekelt: az Arizona Dream film
ben hallott Iggy Pop, illetve Tóm Waits, Dávid 
Sylvian és a Quimby érzékenysége, finomsága, 
máskor meg a szerb apokaliptikus hevület jött 
át ilyenkor. Nagy clown, szuggesztív előadó, 
teljesen hatása alá tudja vonni közönségét.
Profi zenésztársai színpadi kinézetükkel, 
szerepjátékukkal is nagyban segítették: Gorán 
Penic sötét szemüvegével úgy nézett ki, mint 
egy vak koldus a harmonikájával, Vukasin 
Miskovic gitáros pedig egy spanyol grandra, 
avagy D’Artagnan-ra emlékeztetett, Milos Matic 
nagybőgős, tamburás időnként táncra perdült.
A háttérben Boris fia, a kis Lav Kovac verte 
szerényen dobjait, mellette az emelvényen 
a velük már 5 éve együttműködő TAJJ (Tímea, 
Aleksandra, Jovanka, Jelena) vonósnégyes dom
borított. 14 éve működik az újvidéki konzer

vatóriumban végzett hölgyek kvartettje, 
vezetőjük a magyar (nemzetiségű) Kalmár Tímea 
csellós. Együttjátékuk Kovac-ékkal tovább tágí
totta a zenei határokat Európa északi és nyu
gati tájaitól a Kárpát-medencén át a Balkánig.
A fesztivál csúcspontját jelentette Boris Kovac 
és a La Campanella Orchestra koncertje.

Majd következett a Söndörgő tambura- 
zenekar Herczku Ágnessel, ők 2007-ben a Dóm 
téren a csocsekkirály King Ferus Mustafovval 
arattak hatalmas sikert. Most pedig a Cigányok 
ideje Kusturica-filmből ismert Kocani Orkestar 
alapítóját, a macedón King Naat Veliov trom
bitást hívták meg. Hisz jubilál a Vujicsics 
zenekar tagjainak fiaiból, illetve rokongyerekek
ből 15 évvel ezelőtt alakult és mára Európa- 
szerte elismert formáció, akik egyébként elég 
gyakran szerepelnek Pécsett is. De ezt kiemelt 
eseménynek szánták, most készült el negyedik 
CD-jük, s ennek bemutatóját tartották, itt 
jubilálva. A Búzás Attila (bőgő, ének), Eredics 
Áron (prímtambura, darbuka, tapan, ének), 
Eredics Benjámin (brácstambura, ének), Eredics 
Dávid (klarinét, szaxofon, tambura, ének) és 
Eredics Salamon (harmonika, furulya, 
basszprímtambura, ének) felállás elég egyedi, 
s nemcsak a hazai világzenei palettán. A rezes 
zenekaroktól eltérő hangzásuk alapját a külön
féle tamburák adják harmonikával kiegészülve, 
de a tipikus balkáni pörgést, aszimmetrikus lük
tetést így is nagyon tudják. S amikor időnként 
a macedón trombitás is beszállt, valami 
egészen különleges karaktert kapott zenéjük: 
Naat Veliov tényleg hangszerének királya, a 
vérében van ez a fajta muzsika, olyan virtuóz 
futamokat, mély érzelmekkel telített szólamokat 
eresztett el. Herczku Ágnes a szokásos formáját 
hozta, magyar, horvát és macedón dalokat 
énekelt varázslatosan, az ember beleborzongott 
a gyönyörűségtől.

Harmadnap egy újabb török formáció, a 
Yakaza Ensemble nyitotta a sort az Urániában.
A fiatal isztanbuli négyes már járt Pécsett, 
a 2008-as fesztiválon. Ezúttal új, A’mak-i Hayál 
című produkciójukkal érkeztek, amely a 19. 
század második felében élt török szerző, Filibeli 
Ahmed Hilmi különös regényén alapul: a fősze

replő Raci belső utazásra indul álmokon és 
látomásokon keresztül, a hiedelem szerint 
az őrület szellemének tartott Aynali Babával 
találkozása nyomán. A sötétségtől a megvilágo

sodásig, a kételyektől a bizonyosságig vezető 
szürreális útját jelenítette meg zenei és vizuális 
formában a zenekar. Az autentikus 
megközelítést és látványt az együttes tagjai 
közt található zenekutató és képzőművész is 
hitelesítette. A tradicionális török kultúrától 
a belső-ázsiai népek hagyományain és a japán 
zenén át egészen a modern elektronikus effek- 
tekig terjedt arzenáljuk. Az előző török 
együtteshez hasonlóan hangszerparkjuk 
nagyrészt a hagyományos zeneeszközökre 
épült, melyeket a kortárs elektronika kötött 
össze a jelennel. Eray Düzgünsoy (rebabi, tar, 
dombra, kudüm), Muhammet Fakih Kademoglu 
(ney, shakuhachi, sáron), Ceren Erendor (cselló, 
tanbur) és Ömer Sarigedik (elektronika, 
basszusgitár) mesterei a számunkra többnyire 
ismeretlen pengetős, vonós, fúvós és ütős 
instrumentumoknak. Az elektronika legtöbbször 
csak háttérszőnyeg-, illetve effektszerepet 
kapott, segítve a képzeletbeli utazást. Azért 
a törökül nem értők számára -  angol vagy 
magyar nyelvű feliratok nélkül -  a török nyelvű 
szövegrészek, a zenefolyam, a vetített képek, 
animációk csak részben nyújtottak eligazodást, 
ezért mint komplex színpadi mű nem könnyen 
értelmezhető Raci története. De ha csak a be
nyomásainkra hagyatkoztunk, azért így is meg- 
ejtően szép „utazásban” lehetett részünk. Az 
egészből átszűrődtek az élet ismert nehézségei 
az állandó küzdelemmel, a háború és egyéb 
véres események megjelenítésével, illetve a 
sziklákon fel a hegycsúcsra törő ember szimbo
likus jelentésével. Ami még talán problémának 
tűnt, hogy a számokra osztott program (a maga 
szüneteivel) szétdarabolta az utazás folyamatát, 
jobb lett volna megállások nélküli egységben az 
előadás. De mindettől eltekintve így is egy ritka 
élménnyel gazdagodhattak a jelenlévők.

Fesztiválzárásként a kilenctagú, elképesztő 
ritmikájú, vad tempójú, vérbő dallamairól híres 
kelet-romániai Fanfara Shavale érkezett. Észak- 
Moldva Zece Prájini nevű kis kétszáz lakosú 
faluja az otthonuk, ahol szinte minden férfi 
játszik valamilyen fúvós hangszeren, így nem 
csoda, hogy négy hasonló zenekar is működik 
ott. Temetéseken, lakodalmakon és egyéb tár
sadalmi eseményeken elmaradhatatlanok ezek 
a hagyományos fúvószenekarok. Külföldön is 
rendszeresen szerepelnek: az utóbbi időkben 
Pekingben, Velencében, Izraelben és 
Budapesten. Jó szokásuk szerint Pécsett is 
végig hihetetlen tempót diktáltak, néha olyan 
gyorsasággal, ami akár egy speed-metálbandá- 
nak is becsületére vált volna, de azért egyfajta 
harmóniában a gyorsaság és a dallamok között. 
Az ilyesmitől elszokott civilizált nézősereg kicsit 
mint a vadembereket bámulta a virtuóz 
muzsikusokat. Autentikus moldvai fúvószenéjük
ben a cigány népzenét ötvözték a rezesbanda
hagyománnyal, amit balkáni szerb, macedón, 
stb. slágerekkel bővítettek. Sorban jöttek a 
rettenetes tempójú nóták, amit a többnapos 
esküvőkön is játszanak, gyors tánczeneként.
A végén stílszerűen a közönség közé levonulva 
fejezték be, a jelenlévők óriási ovációja 
közepette.

A negyedik alkalommal megrendezett 
Balkán Világzenei Fesztivál változatos, minőségi 
kínálatára nem lehetett panasz az EKF évében. 
Emelte az esemény rangját, hogy a szintén kul
turális főváros Isztambul két remek zenekart is 
adott a programba. Az évről-évre fejlődő és 
ismertebbé váló worldmusic rendezvény sikere 
remélhetőleg megalapozta az eljövendő eszten
dők hasonló jellegű pécsi, széles közönséget 
vonzó kínálatát. ■

Mercan Dede& Secret Tribe török együttes 
egyik virtuóz zenésze
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Eszék—Újvidék—Pécs Jazzhíd
Ha tavasz, akkor Nemzetközi Jazzhétvége, ha 
ősz, akkor Eszék-Újvidék-Pécs Jazzhíd, immáron 
harmadik alkalommal. Idén Grammy-díjasok, 
Montreaux-i győztesek, afrikai, amerikai, japán, 
francia és német muzsikusok bővítették a déli 
kulturális határövezet kínálatát.
A Mattja Dedic Trió nyitotta a fesztivált: az 
ismert horvát popénekes-családból származó, 
zágrábi születésű, 37 éves Matija Dedic zongo
rista 1993-ban alakította első trióját, 1997-ben 
jelent meg első albuma, most már a 11-iknél 
tart. 2002-ben megnyerte a Montreaux Jazz 
Piano Solo Competition-t. Együttesével már 
többször végigkoncertezte Európát. Mindennek 
dacára nálunk nem igazán ismert, pedig otthon 
az egyik legsikeresebb muzsikus-komponistának 
számít. S hogy nem véletlenül a legjobbak 
egyike, azt a triójazz legmagasabb szintű 
előadásával bizonyította társaival együtt. Igen 
precíz, virtuóz és egyéni zenei világú zongorista 
(néha kicsit Binder Károly stílusát idézte, 
máskor meg az amerikai nagy pianistákat Keith 
Jarrett-től Chick Corea-ig). Virtuozitása nem 
öncélú, az ütemesebb, kemény hangzású 
elvontabb, progresszívebb témákat jól oldotta 
a csöndesebb, líraibb részekkel. Időnként még 
ismert dallamokat is belecsempészett a számok
ba, de többségében változatos ritmusvilágú 
saját kompozícióit adták elő. Az erre az alka
lomra beugró német nagybőgős, Woifram 
Derschmidt is nagyon ráérzett erre a jól 
szerkesztett, túlnyomórészt kortárs jazz-zenei 
világra, ahogy Kruno Levacic dobos is, mint 
remek szólóik is mutatták. Magas szintű kon
certjük a bizonyíték, hogy érdemes kitekinti 
a határon túlra, hogy megismerjünk ilyen szintű 
előadókat.

Utánuk a 2007. szeptember íirén elhunyt 
jazzlegenda, az osztrák, magyar, roma és cseh 
gyökerű billentyűs, komponista, a világhírű 
joe Zawinul örökségét felvállaló egykori csapata 
következett Párizs, Budapest, Bécs, Graz, 
London, Prága turnéjuk itteni állomásán. Sokan

emlékezhetnek a Joe Zawinul Syndicate 1999. 
november 8-i, a Pécsi Nemzeti Színházban 
adott felejthetetlen koncertjére (lásd. ECHO 
1999/6.). Nos, hogy a legenda tovább él, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az idei kortárs jazz 
kategória Grammy-díja, a mester születésnapját 
ünneplő posztumusz 75,h című korongért.
Magyar vonatkozás, hogy a lemezen szereplő 
koncertfelvételek között az In a silent way-t Joe 
Zawinul és Wayne Shorter, a Weather Report 
két alapítójának 2007. augusztus 2-i veszprémi 
fellépésén rögzítették. A Pécsre érkező csapat
ban a Syndicate utolsó, 2006-os felállásának 
három oszlopa szerepelt: az elefántcsontparti 
Paco Sery ütős, kalimbás, a marokkói Aziz 
Sahmaoui ütős, vokalista és a brazil Jorge 
Bezerra ütős. A párizsi székhelyű formációban 
még két új francia, Émile Párisién szaxofonos és 
Thierry Eliez billentyűs, illetve az erre a turnéra 
Allegre Correa helyére beugró Munir Hossn 
gitáros, valamint a szenegáli Alioune Wade 
basszusgitáros kapott helyet. A műsorban a 
fúziós jazzrock alapzenekara, a Weather Report 
olyan klasszikusa is szerepelt, mint a „Nubian 
Sundance”, de egy sor olyan Zawinul 
szerzemény is elhangzott, pl. a Black Water, 
ami még sosem jelent meg lemezen. A Lost 
Tribes-ban ezúttal is az etnós/afrikai, latin hatá
sok domináltak, s egész programjukat ez a nyi
tottság, zenei multikulturalitás jellemezte. Émile 
Párisién briliáns játékát, szólóit fantasztikus 
egyéni technikája erősítette, még színes bőrű 
társai is tátott szájjal figyelték: több hangot is 
kifújt egyszerre, a főszólamhoz mellékhangokat, 
zöngéket, berregéseket. Nem véletlenül tartják 
az egyik legjobb fiatal jazz-muzsikusnak 
Franciaországban. Thierry Eliez Zawinul 
nyomdokain a klasszikus hangzások mellett az 
elektronika legújabb lehetőségeit is felhasználta 
billentyűs hangszerein, hol jazzes-, hol törzsi

Matija Dedic a Matija Dedic Trióból

Syndicate (Alioune Wade)

afrodallamokat, vagy éppen egyéb hangszerek 
tónusait utánozva. Az új gitáros, Munir Hossn 
is elképesztő ritmusokat, riffeket nyomatott, s 
olykor rá-scattelt, vagy éppen brazil/latinjazz 
számrészleteket is előadott egyedül, vagy 
basszusgitár, konga kísérettel. Az egész csapat
ból végig folyt az örömzene, melyből az is 
kitűnt, hogy nem a Zawinul kompozíciók szolgai 
interpretálása a céljuk. Hanem saját 
egyéniségüket, tudásukat, ötleteiket hozzá
pakolva varázsolták újjá mesterük örökségét 
a fesztivál egyik csúcspontjaként, óriási hangu
latot teremtve.

Másnap a hasonló műfajjal operáló, három 
éve alakult újvidéki Mayoke Group kezdett, 
de mennyire más minőségben, mint az előző 
formáció. A mayoke japán szó, a hangzása és 
a hozzá kapcsolódó filozófia tetszett meg nekik, 
s több jelentése közül a charme-ot választották, 
mellyel szerintük a rossz szellemeket is el lehet 
űzni. Ahogy elmondták, azt szeretnék, ha a 
zenekarnak is ilyen varázsereje lenne... Nos, ha 
ez a varázserő nem is érvényesült kellőképpen, 
de azért képzett zenészek: a négy újvidéki és 
két belgrádi muzsikus döntően az afrojazz, 
jazzrock fúziós világot próbálta megjeleníteni, 
felfogásukban ez számonként változott. Eltérő 
kulturális gyökereik miatt némi balkáni ritmus- 
és dallamnyomok is néha kiérződtek, de nem 
meghatározó módon. A szaxofon, gitár, 
basszusgitár, zongora, dob és ütőhangszerek 
felállású fiatal társulat zenéje bár pozitív 
energiát árasztott, de nem volt igazán kiforrott: 
a fúziós leckét már felmondják, de egyéniségük 
még nem hatja át. Rutintalanságuk különösen a 
műsor első részében érződött, elfogódottságuk 
is ennek tudható be, ami szerencsére a koncert 
második felében már oldódott, és a végére 
egészen magukra találtak.

Az est második felében Gadó Gábor gitáros 
és Aki Takase zongorista különleges duója 
viszont minőségében ismét az eget célozta.
A Pécsről fiatalon elszármazott, és azóta jelen-
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tős nemzetközi karriert befutott Gadó Gábor a 
Nyugat-Európai zenei élet egyik meghatározó 
alakja, a kilencvenes évek közepe óta él 
Párizsban, ahol kvartettjével a legjobbak közé 
került, jelentős francia zenei díjakat is 
begyűjtve (lásd a vele készült interjút). A japán 
zongoristanő, Aki Takase 1987-ben költözött át 
Tokióból Berlinbe, ahol a kortárs, progresszív 
jazz jelentős egyéniségének tartják. Több mint 
egy tucat lemeze jelent meg azóta, s nyolcszor 
nyerte el a Német Lemezkritikusok díját, 
a legutolsót tavaly a Louis Sclavis-szal közös 
Yokohama albumért. A két muzsikus kapcsolata 
még kezdeti fázisban tart, a németországi 
próbák után a pécsi az első fellépésük, később 
közös lemezt is terveznek. A koncert ritka 
élményt nyújtott: klasszikus európai zenei 
motívumokra épülő, vonóskórusként beúszó 
gitárakkordok orgonaszerű lebegésére a 
zongorista szintén klasszikus motívumokkal 
erősített. Majd Ázsia válasza jött a következő 
számban, amiben már a kortárs avantgarde 
megoldások domináltak. Végig ebből az eltérő 
identitásból építkezett az előadás, olykor 
leírhatatlan finomsággal, a belső hangokra 
koncentrálva. írásban szinte lehetetlen a csend 
értelmezése; az azonban érzékelhetővé vált, 
hogy a belső béke/csend hangokká formálását 
csak kevesen, a kiválasztottak tudják ilyen 
fokon megvalósítani, hja, az ázsiai mentalitás 
és lelkűiét... Közben pedig, ahogy a hölgy 
közölte, a japán tusrajzokon látható 
cseresznyeágak, cseresznyevirágok, stb. járnak 
a fejében. Igazi kreatív alkotó, aki időnként 
be-beszúrt egy mondatot, kiáltott egyet, felállt, 
lábaival ritmusra dobogott, nagyon erős a jelen
léte. Gadónál pedig meghatározó az európai 
zeneirodalomból származó késztetése; korokon 
keresztül a mai kortárs zenéig építkezik. Aki 
ismeri The Second Corning című egyedül felját
szott szólóalbumát (2004), hasonló megszólalá
sokkal, effektezett hangokkal, témákkal 
találkozhatott. Ezúttal a két muzsikus egyéni 
felfogásából, egymásra is hatva alakult ki egy 
komplex új zenei világ. Különleges műsoruk 
intenzíven hatása alá vonta a közönséget.

A fesztivál zárónapján egy szokatlan felál
lású és zenét kínáló fiatal jazzistákból álló 
német-magyar négyes kezdett. Az énekes-elek
tronika kezelő Michael Schiefel, a billentyűs 
Carsten Daerr, a cimbalmos Lukács Miklós és 
a nagybőgős Szondái Mátyás valami egészen 
eredeti programmal állt elő, ami „Gondellied in 
the Sahara” CD-jükön is hallható a hazai BMC 
Records kiadásában. Fiatal koruk ellenére már

tapasztalt muzsikusokról van szó: a két német 
és a két magyar is számos neves előadóval 
szerepelt már különböző formációkban, sőt jó 
pár lemezen is. A nemzetközi kvartett 
indulásként egyből a közepébe vágott a Manila 
című eléggé elvont darabjukkal, benne Bartók 
és Ligeti inspirálta free jazz-es improvizációk, 
avatgarde-folkos cimbalomjáték, hozzá 
nyávogós, falzett hangú jazzdúdolás... Police- 
verziójuk, a Tea in the Sahara már a finomabb, 
játékosabb énjüket hozta felszínre. Sting ihlette 
egyébként Carsten Daerr Gordon Matthew című 
számát is, amiben a Message in the Bottle 
dallamai keveredtek az Animals Don’t let me be 
misunderstood című örökzöldjének részleteivel, 
valami egészen különleges ritmizálásban. 
Klasszikus Bach-átiratuk (Preludium N0.3.) 
pedig a barokk és jazz ötvözetét valósította 
meg gyors zongora, bőgő, cimbalom és 
improvizatív énekfutamaival. Mendelssohn 
átdolgozásaikban is a klasszikus témák gospel- 
lé alakításán át egészen a kortárs jazzig jutot
tak, sok humorral előadva. Közös rögtönzéseik
ből született számaikban pedig a dadaista 
hangköltészettől, az állathangok utánzásán át 
a gyerekmondókákig is eljutott több stílusban 
jártas énekesük. Kasztrált hangja a nemi iden
titás keresése jegyében némileg a Klaus Nomi, 
Marc Almond, Antony Hegarty vonalat juttatta 
eszembe... Végig így keveredtek a különböző 
korok mindenfajta zenei irányzatai, s a ráadás 
Cure számból, az eredetileg punkos, beindulós 
Boys Don’t Cry-ból felfelé ívelő fokozással 
egy belassult, finom, szinte himnikus verziót 
faragtak.

Aki Takase

A záró koncertet a pécsi származású, s már 
jelentős nemzetközi sikereket elért zongorista, 
Szabó Dániel kvartettje adta, benne alkalmi 
vendégként Gregory Tardy amerikai szaxofonos
sal. Szabó Dániel hazai, Montreaux-i és párizsi 
jazzverseny győzelmeiről, amerikai tanulmá
nyairól, hazai és nemzetközi sikereiről, 
lemezeiről már lapunkban is többször beszá
moltunk. Számos világnagysággal játszott, 
legutóbb a nagyhatású amerikai Chris Potter 
tenorszaxofonossal közös lemezt is készítettek 
(Contribution 2010.). Ezúttal a New York-i 
élvonalat képviselő Gregory Tardy szaxofonos 
mellett, a szintén Amerikában élő, éppen 
Skandináviából érkezett Németh Ferenc ült 
a doboknál, aki már szinte a jazz valamennyi 
nagyformátumú előadójával zenélt. Szandai 
Mátyás nagybőgős is számtalan hazai és 
nemzetközi formációban tűnt már fel, keresett
ségére bizonyíték, hogy az előző együttesben 
is ő szerepelt ezen a poszton.
Egy Gregory Tardy kompozícióval indítottak, 
amiből egyből kitűnt a tenorszaxofonos új 
irányokat kereső, kísérletező hajlama. Majd 
Szabó Dániel szerzemények következtek a Chris 
Potterrel közös albumról: a Dallamos című 
szám elmélyült, érzékeny, néha folkos megoldá
saival napjaink egyik legjobb jazzballadája.
Ezek mellett a mai klasszicizáló-kortárs jazz, 
ütős post-bop és jazzörökzöldek átértelmezései 
szerepeltek a programban. Szabó virtuóz zongo
rajátékát a jazz ősi energiáján túl az európai 
inteliektualitás jellemezte. Gregory Tardy a mai 
jazz határait kereső, mesterien felépített szólói
val, érzelmi csúcspontjaival bizonyította 
képességeit. Virtuóz tenorszaxofon játéka az 
amerikai klasszikus iskolából, (pl. Coltrane) ere
deztethető, de mindent, és még többet is tud, 
mint amit ember tudhat e hangszeren. De ez 
mégis mennyire más felfogás, mint pl. az euró
pai gyökerekre építő francia Emilé Parisien-é. 
Németh Ferenc is kiemelkedő dobos, úgy veri, 
hogy nem szétveri. Nem túl hangos, finom, 
érzékeny játékában az arányok teljesen rendben 
vannak. Szandai Mátyás pedig mindenfajta 
stílusban és zenekarban helyt állt már, ez 
a sokoldalúsága, nyitottsága bejött most is.
A Szabó Dániel Quartett tényleg a műfaj felső
fokát képviselte.

A Jazzhíd minőségi felhozatala nemcsak a 
szépszámú közönség tetszését nyerte el, hanem 
bárhol, a világ nagy zenei fesztiváljain is 
megállta volna a helyét. ■
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Szabó Dániel kvartett: Szabó Dániel, Szondái Mátyás, 
Gregory Tardy, Németh Ferenc



Gadó Gábor -  interjú

Az 1957-ben Pécsett világra jött Gadó Gábor 
elég ritkán szerepel szülővárosában, hisz 
Franciaországban él, ott vált a nyugat-európai 
jazz egyik meghatározó gitárosává. Október 
15-én a Jazzhíd fesztiválon az Uránia moziban 
Aki Takase japán zongoristanővel adott koncer
tet. Indíttatása azonban városunkból eredeztet
hető: zenei tanulmányait hegedűn kezdte, majd 
a gitárt választotta. Különböző műfajú pécsi 
zenekarokban pengetett, majd 1980-ban,
23 éves korában felköltözött Budapestre, hogy 
a Jazztanszakon képezze magát. 1983-ban 
végzett, majd élvonalbeli jazzisták együtte
seiben szerepelt. Később JOY néven alakított 
saját zenekart, 1988-ban jelent meg a szélesebb 
ismertséget meghozó Cross Cultures albumuk. 
1995-ben költözött Párizsba, de közben egy 
ideig Londonban is dolgozott. 2000-ben alakí
totta meg saját kvartettjét Franciaországban, 
ahol jelentős sikereket arattak. Eddig 12 önálló 
lemeze jelent meg, illetve ugyanennyi hanghor
dozón szerepelt közreműködőként. Közülük 
jelentős elismerést hozott számára szerzőként is 
a Winand Gábor énekessel készített Corners 
of my mind, melyet 2002-ben a francia jazzman 
magazin az év legjobb lemezei közé választott. 
2003-ban pedig elnyerte a francia Jazz 
Akadémia életműdíját. Azóta is az európai 
fesztiválok egyik főszereplője, számos neves 
jazzmuzsikussal szerepelt az amerikai Dave 
Liebman, illetve a francia Albán Darche szaxo
fonosoktól kezdve a belga Laurent Blondiau 
trombitás, szárnykürtösön át Michel Massot 
tubásig.

Gadó Gábor: — Fiatalon, alig 15 éves 
koromban kerültem be a pécsi zenei vérkerin
gésbe, nyolc nagyszerű évet töltöttem itt külön
böző furcsa formációkban. Először a Royal 
együttessel szombatonként a Vasutas 
Kultúrházban játszottunk tánciskolái össztán
cokon. Korengedéllyel szerepeltem, és kellett 
egy ún. regisztervizsga is az akkori engedélye
ket kiadó Országos Szórakoztatózenei 
Központtól. Hozzám képest felnőtt emberek 
szerepeltek a zenekarban, volt köztük földmérő, 
rokkant, autószerelő és hentes is. Aztán átkerül
tem a Mikádó nevű bálozós csapatba. Utána 
pedig elmentem a Műszaki Főiskola akkor 
alakult jazzformációjába, ahol a basszusgitáros 
kivételével nem az ottani hallgatók játszottak, 
hanem a Zeneművészeti Főiskola pécsi tagoza
tának növendékei. Ők profi zenésznek készül
tek, és így kezdődött a jazz felé orientálódá
som. Ezek után megkerülhetetlennek tűnt, hogy 
Budapesten, a Jazztanszakon folytassam. Ha 
valamelyest professzionális keretek között akar
ta tanulni az ember ezt a műfajt, nem maradt 
más lehetősége, ez az egy volt az országban. 
Sikeresen felvételiztem, így át kellett helyezni 
az életterem oda. Babos Gyulához jártam 
gitározni, aki azóta is ott oktat. Gonda János 
volt az igazgató, aki jazzelméletet, Friedrich 
Károly pedig jazztörténetet tanított. De nem 
csak a mesterektől lehetett tanulni, hanem az 
ottani légkör, a zenei találkozások is inspirál
tak, együttesek alakultak, sok minden indult ki 
abból a közegből.

— Korán bekerültél a budapesti jazz- 
életbe is, hisz már akkor rengeteg zenésszel 
játszottál együtt...

— Már az első héten bevettek egy 
professzionális zenekarba és már az első 
hónapban különböző budapesti helyeken játsz
hattam, s utána folyamatosan jöttek az újabb 
alkalmak. De elég sok sorsszerű és ösztönös 
történés is alakította az életem. Ez karakter 
kérdése is, mert én már nagyon fiatalon,
Pécsett is -  igaz, kicsit más szinten -  zenéket 
szereztem. Alapvetően komponista típus 
vagyok. Na most az ilyen karakter előbb-utóbb 
el kell jusson oda, hogy a saját dolgait az álta
la kiválasztott emberekkel akarja eljátszani. 
Tehát a sorsomat ez is alakította. Ha olyan 
zenész lennék, aki nem komponál, hanem 
mások szerzeményeit interpretálja, akkor biztos, 
hogy egészen másként alakul az életem.
A konzervatórium elvégzése után nagyon gyor
san a saját lábamra álltam, és sok mindenki 
megfordult a különböző zenekaraimban.

— Akkoriban már úgy emlegették a 
neved, mint aki a kompozícióival, gitárstílusával 
a saját önálló útját járja.

— Korán fölkeltette az érdeklődésemet 
a klasszikus zene, akkor inkább a romantikán 
keresztül. Majd igen hamar találkoztam a 
kortárs zenével is. Ezek mind jelentősen átalakí
tottak. Utána a hazai kortárszenei világban 
találkoztam egy-két meghatározó emberrel: 
elsősorban Dukay Barnabással, és rajta 
keresztül több zeneelmélettel foglalkozó szak

emberrel, pl. muzikológussal. Velük nemcsak 
a kortárs zene felé mozdultam, hanem vissza is 
mentem a korábbi időkbe, a romantika elé. 
Tehát később kezdett el igazán érdekelni a régi 
zene. Nem úgy, hogy a régire épült rá a 
reneszánsz, arra meg a barokk, a barokkra 
a romantika, hanem először jött a romantika, 
aztán a kortárs zene, majd vissza a gregorián
hoz, aztán előre a francia ars nova-hoz, a 
reneszánszhoz, utána pedig a barokkhoz...

— Aztán Franciaországba, Párizsba 
távoztál. Úgy érezted, hogy a hazai túl zárt 
világ, és inkább új kapcsolatokra, egyfajta zenei 
nyitásra vágytál?

— Inkább az utóbbi miatt mentem ki. 
Nem éreztem ezt olyan bezártnak. Inkább a 
művészeti ágak különbözőségét értettem meg: 
ha az irodalmat veszem, ugye írni végsőkig egy 
szobában is lehet, nem kell kimozdulni, vagy
a festés is ugyanígy megoldható. De a zene 
alapvetően társasjáték, ahogy a színház, meg a 
kortárs tánc is. Ezeknél vegyülni, találkozni és 
alakulni kell. Tehát az ember nemcsak önmagán 
belül változik, hanem alakítja a külvilágból 
érkező rengeteg impulzus, s ehhez azért ki kell 
tekinteni. Nekem ez volt a lényeg, nem innét 
akartam elmenni, hanem tudtam, hogy kell egy 
tágasabb tér, hogy alakulhassak, hogy kicsit 
kibillenjek sok mindenből. Amikor kimentem, 
nem akartam ott karriert építeni, inkább a 
személyes fejlődésem érdekelt, és ezért csak 
figyeltem, hogy ott mi történik. Aztán egy 
bizonyos idő elteltével kiválasztottam azokat, 
akikkel játszani szerettem volna. Olyan szeren
csém volt, hogy, -  bár engem akkor még nem 
ismertek ott -  ezek az emberek eljöttek ját
szani, amikor meghallották a zenémet. Ők igen 
jó nevű muzsikusoknak számítottak, nagyszerű 
produkciókban játszottak. Alakítottunk egy 
kvartettet és elkezdtünk dolgozni, és aztán egy 
pillanat alatt robbanásszerűen felfejlődött 
körülöttem az egész. Pedig abszolút nem tet
tem mást, mint amit egyébként, amikor senki 
sem tudott rólam. Meglepő módon a kvartett 
első koncertjeire rögtön elkezdett járkálni az 
ottani média, valahogy körbeadták egymásnak 
a híreket, és egyik napról a másikra elkezdtek 
rólunk szuperlatívuszokban sajtózni, elindult 
a cirkusz, utána jöttek a fesztiválok, stb. Majd 
egyszer csak telefonáltak, hogy ilyen díj, meg 
olyan díj, meg hogy életműdíj... ■
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Gyenes Zsolt: Fotográfia mozgásban
Kortárs művészet Pécsről FEKETE VALI
Alexandra Kiadó, Pécs

De miért pécsi? És miért fotó?

Gyenes Zsolt Fotográfia mozgásban című 
könyve ez évben jelent meg az Alexandra 
Kiadónál. A könyv alcíme Kortárs pécsi 
művészet. Persze többnyire fotóművészetről van 
szó, de azért nem árt a pontosítás. A könyv, 
mint ilyen, hiánypótló vállalkozás is lehetne, 
hiszen a pécsi fotóművészetről mostanában 
nemigen látott napvilágot egyetlen összefoglaló 
munka sem. De sietek leszögezni, hogy ez 
a könyv sem pótolja a hiányt.

A könyv első két fejezete Moholy-Nagy 
László A látás mozgásban címmel lejegyzett 
fotóelméletére alapozva, melynek két végpontja 
az absztrakt és az egzakt látás, nemzetközi 
kitekintést ad azokról az irányokról és tenden
ciákról, amelyek az ábrázolt valóságot nem 
csupán leképezik, de egy más minőségben 
adják vissza, a különféle képi eszközök fel- 
használásával (exponálási idő rövidítése/ 
hosszítása, nyersanyag felhasználás, stb). így 
a képzőművészethez hasonlóan a valóság 
egyedi rétegét jelenítik meg.

A következő fejezet a pécsi fotográfia 
történetét és a napjaink fotóművészeinek 
munkásságát mutatja be, szinte név szerint 
megemlítve mindenkit, aki az elmúlt 30-40 
évben a pécsi fotóművészet egén jelen volt. 
Ennek eredményeként néhány oldalon át, két 
nyelven, (hiszen a könyv magyar és angol nyel
ven jelent meg) az említés szintjén senki sem 
marad ki, aki az utóbbi évtizedekben Pécsett 
alkotott. De mindez inkább információk hal
maza, mintsem értékes pályakép a nevezett 
fotósokról.

Az ezt követő fejezet képezi a könyv címben 
is megjelölt valóságos tematikáját. Itt újra csak 
megtudjuk, hogy a szerző szemléletének alapját 
a Moholy-Nagy-féle nyolc pontos fotó-tema- 
tizálás jelenti, amit ő maga a kilencedikkel -  
számítógépes fotómontázs és internet -  egészít 
ki. A munkák válogatásának alapja pedig ezek 
mentén halad. Vagyis az absztrakt, az egzakt, 
a gyors, a lassú, a fokozott, az átható, a szi
multán, a torzított látás-módok szerint katego
rizál. A magam részéről azt gondolom, bár két
ségtelen, hogy Moholy jelentősége óriási és a 
mai napig érvényes, mégis úgy érzem, hogy az 
ő kategóriáira szűkíteni a kortárs fotóművészet 
tendenciáit meglehetősen szerény vállalkozás. 
Mert így a könyv szerzője nem tesz mást, csak

az önkényesen kiválasztott kategória rend
szerbe beilleszti, ami beilleszthető. Ily módon 
a könyv csak kortárs, pécsi vonatkozású 
fotóművészek alkotásainak egy-egy kiragadott 
elemén keresztül illusztrálja Moholy elméletét. 
Ráadásul a címben megjelölt fotográfia olyan 
határozott műfaji kereteket jelöl, amelyeken 
a könyv sok esetben túllép. Hiszen a könyvben 
bemutatott alkotások közül jó néhány a Gyenes 
által meghatározott kilencedik kategóriába 
sorolható, amely, úgynevezett poszt- vagy 
hibrid média, értsük ezalatt a számítógépes 
képalkotást és az internet virtuális valósága 
által generált poszt-virtuális képszerkesztő tech
nikákat. Ezért én, számos jelentős nemzetközi 
mértékadó munkához hasonlóan, inkább A kép 
mozgásban címet adtam volna neki. Akkor ebbe 
kényelmesen belefértek volna azok is, akiknek 
nem a fotó a fő alkotási területe: Czakó Zsolt 
kép-grafikai alkotásaitól és Gellért B. István 
fotóalkalmazásaitól Szőlősi Géza fotómontázsá
ig, valamint NAG véletlenszerű internetes 
képalkotásáig minden.

Egy kérdés azonban még így is marad: 
miért kellett a könyvre ráerőszakolni ezt a pécsi 
tematikát? Ha a fotóművészet új és legújabb 
irányait kívánta bemutatni a szerző, miért nem 
választotta ezt a könyv fő témájaként és válo
gatta volna hozzá az irányzatot leginkább meg
jelenítő műveket, akár valóban pécsi vonat- 
kozásúak, akár nem. Ráadásul a könyvben 
bemutatott munkák korántsem jelenítenek meg 
egységes stílust, nem jelölnek ki közös irányt, 
alkotóik nem sorolhatók egységesen semmiféle 
mozgalomhoz, iskolához vagy irányzathoz, 
a bemutatott munkák épp csak illusztrálják 
a szerző által megfogalmazott irányelveket. 
Alkotóik munkásságukat tekintve a stiláris 
sokszínűséget képviselik. Mert ha valóban a 
pécsi kortárs fotóművészet bemutatása lenne 
a cél, akkor bizony szerkesztési szempontból 
ugyancsak aránytalan számos szerző

munkásságához képest, hogy csak egy-egy kép
pel vagy eggyel sem szerepelnek, miközben 
munkásságuk valóságos irányzatot képviselt és 
markánsan pécsi illetőségű. (Gondolok itt a 
Focus csoportból Cseri Lászlóra, Harnóczy Örsre 
vagy Marsalkó Péterre, illetve Csonka Károly 
életművére.)

Ugyancsak szerkesztési ügyetlenség, hogy 
a sűrűn szedett kétnyelvű szöveget nem 
közbeiktatva, hanem egybe fűzve, mellékletként 
illusztrálják a fotók. így aki a szöveg 
olvasásakor a képekre is kíváncsi, oda-vissza 
lapozgathat. És egyáltalán, a könyv helyenként 
szerkesztő után kiált, mert mint a tömegterme
lésre és extraprofitra orientált nagy, de kevésbé 
igényes kiadók, az Alexandra sem a nyelv- 
helyességre, az olvashatóságra, a tipográfiai 
áttekinthetőségre helyezi a hangsúlyt. A könyv 
kétnyelvűségét számomra pedig semmi más 
nem indokolja, mint a Hungarofest és az NKA 
támogatása, mely utóbbi pályázatainál előnyt 
élveznek a több nyelven megjelentetett művek.

Egyszóval számomra csalódás ez a könyv. 
Pedig a pécsi fotóművészet kiemelkedő művelői 
valóban megérdemelnének egy összefoglaló, 
színvonalas kiadványt. Gyenes Zsolt munkája 
pedig akkor tudna igazán hiányt pótolni, ha 
a feleslegesen erőszakolt pécsi tematikától 
elszakadva, akár világméretekben mutatná be 
azt a jelenséget, ami a fotóművészet és a 
médiaművészet határán őt leginkább érdekli: 
a képalkotás legújabb technikáit, a fotó funkció 
váltását, amikor már nem is biztos, hogy a kép 
fotó vagy, hogy a fotó kép. ■
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KÖZ_TÉR_KÖZ
Pécs EKF építészeti pályázatok 
és köztérberuházások, 
írta és szerkesztette:
Somogyi Krisztina
Kiadó: Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervező Nonprofit Kft. KÖZ_TÉR_KÖZ -  album

T É R 
k  Ö Z

„Ez még a Tettyén volt a Barátúr utcában.
Az ablakból az Ágoston téri templom tornyára
lehetett látni, meg titkos belső udvarokba...” '

Szeptemberben megjelent az első olyan szak
mai alapmű, mely Pécs2oio Európa Kulturális 
Fővárosa építészeti pályázatait és köztér
beruházásait mutatja be A határtalan város 
pályázatban megfogalmazott célkitűzésektől 
a megvalósulásig. Európai Uniós támogatásból 
Magyarországon még soha nem történt ilyen 
léptékű kulturális és építészeti fejlesztés. A fela
dat nagyságrendjét jelzi, hogy csak 2007-2008- 
ban 11 nemzetközi építészeti pályázatot és két 
ötletpályázatot írtak ki, s a rákövetkező évek
ben is több köztéralakító megbízás született. 
Összességében 33,4 milliárd forint beruházás 
valósul meg a Zsotnay Kulturális Negyed 2011- 
es befejezésével. Ennek az összegnek a 70%-át 
új épületekre, 24%-át közterületekre és 6%-át 
a meglévő épületekre, műemlékekre fordítot- 
ták/fordítják. A munkálatokban az előkészítéstől 
a pályázatokig, a tervezéstől a megvalósítás 
felügyeletéig több mint 500 építész, város- 
és tájtervező, illetve belsőépítész vett részt.

A nagyméretű, 320 oldalas és igen gazdagon 
illusztrált album a beruházásokra és azok 
építészeti felvetéseire koncentrál. Az ideától az 
előkészítésen, pályázaton, a győztes terv meg
valósulásának folyamatán át vezet el egészen 
az építésig. Az elgondolások alakulását próbálja 
meg követni és bemutatni. A kivitelezés rész
letei, a kész épületek és közterek minősítése 
azonban értelemszerűen nem foglalkoztatta 
a szerzőt, hisz a kötet szerkesztésének időpont
jában a beruházások még csak részben készül
tek el. Somogyi Krisztina szerint akkor születhet 
majd egy komoly értékelés, ha már az itteni 
polgárok belakták, és rendeltetésszerűen 
használják is az új házakat, tereket. Tehát ha az 
esztétikai értékeken túl a hétköznapi igénybevé
tel során kiderülő hasznavehetőségről is tiszta 
kép adható. A beruházásokat városrészenként, 
tehát területi bontásban mutatja be: elsőként 
a Zsolnay Kulturális Negyed, a Konferencia- és 
Koncertközpont, a Tudásközpont és az EKF 
városrész közterületeinek megújítása 
pályázatainak felvetéseit. Utána következnek a 
belváros átalakuló közösségi színterei a főtérrel 
együtt, harmadikként a Tettye és környezete,

míg végül a többi városrész (Meszes, Kertváros, 
Uránváros, Köztársaság tér, Rókus sétány) 
építészeti beavatkozásai.

A budapesti, de Pécshez szorosan kötődő 
Somogyi Krisztina építészeti- és művészeti szak
író, már 15 éve foglalkozik a kortárs vizuális 
kultúra különböző jelenségeivel, kutatásával, 
írásait számos hazai és külföldi szaklapban 
publikálta (az Echo is rendszeresen közölte 
cikkeit), emellett több magyar építészről jelen
tetett meg monográfiát. A Duna és a Magyar 
Televízióban is készített filmeket, műsorokat. 
Tapasztalatait nemcsak a szakmai leírásokban, 
hanem az interjúk rendkívül gondos 
elkészítésében is hasznosította. A megszólított 
építész-tervezőkön kívül a beruházások 
alakításában résztvevő szakértők, illetve 
a pályázat megfogalmazója mellett képző- és 
keramikusművész, városszociológus, művészet- 
történész és kommunikációkutató is beszámol 
tapasztalatairól. Pl. Balázs Mihály építésztől, a 
Tudásközpont tervezőjétől azt is megtudhatjuk, 
hogy koncepciójában a könyvtár templomszerű, 
pátosszal teli terei mellett a hétköznapi jelleget 
domborította ki. A belső mag, a Kaptár egy 
misztikus, ünnepélyes tér, a másik rész a 
tudományos könyvtár olvasóterme rendezett
ségével, nagyvonalúságával és emelkedett
ségével jelenik meg. Harmadsorban, a közmű
velődési könyvtár szabadpolcos része a hétköz
napi profán megnyilvánulás tere. Takáts József 
irodalomkritikus, eszmetörténész, az EKF 
program írója a mai problémákat is érzékeli:
„... azzal, hogy az EKF év rendezvényeit egy 
fővárosi kormányzati cég bonyolította le, 
lehetetlenné vagy részlegessé vált a szervezési
irányítási szakmai tudás helyi felhalmozódása.
Ez a kényszerítő körülmény nem tett jót a kultu
rális események kívánatos egyediségének.
A másik alapvető probléma az elmúlt néhány 
évben végbement nagyfokú bizalomvesztés.
A megvalósítást levezénylők iránti bizalmat
lanság elsősorban az országos és helyi kulturális
művészeti elitben lett erős. Ennek következ

ményeként elúszott a lehetőség, hogy az EKF év 
eseményei valamelyest megváltoztathatnák, nyi
tottabbá tehetnék a magyar kultúrát...” A szintén 
idő előtt távozott Freivogel Gábor, az EKF volt 
építészeti igazgatója a beruházások terveiről, 
alakulásáról, a városvezetéssel való konfliktu
sairól, eltávolításának körülményeiről is beszá
mol. Horváth András építész, a Dél-dunántúli 
Kamara elnöke, az ÉVarc tanácsadó testület 
elnöke az elmúlt évek során kialakult helyzet 
problémáját abban látja, hogy „a gondolati 
összefüggések szűntek meg. Az egész koncepció 
annak idején azt vetette fel, hogy első lépésként 
vizsgáljuk meg, térképezzük fel Pécs intézményi 
és kulturális infrastruktúráját és próbáljuk meg 
a várost, benne a kulturális tevékenységeket 
újrapozicionálni, úgy, hogy az versenyképes 
egység legyen egész Európában...” S ha levon
juk a következtetést, bizony ezt az újrapozicio- 
nálást legkésőbb 2011-ben mindenképpen el 
kell végezni, hogy egyáltalán élni lehessen az 
EKF-év hozadékával. Somogyi Krisztina interjúi 
tényleg tanulságosak; felkészültségét tükröző, 
lényegre törő kérdéseire tartalmas, elemző 
válaszok születtek, rengeteg nem közkeletű 
információval. Érdemes és érdekes ezeket 
olvasni napjaink sablonos protokollinterjúi 
helyett.

De nemcsak írásaiban, hanem vizuális 
megjelenésében, tipográfiájában is igényes az 
album (Czakó Zsolt munkája). A városról és 
részeiről készült légi- és épületfotók (Horváth 
Gábor, Pesti András), archív képek, tervek, 
látványtervek bemutatása is segíti az eligazo
dást, még a laikus számára is. Hisz a 
szerkesztő az építészeti és a vizuális kultúra 
jelenségeinek értékelésében kiemelt fontossá
got tulajdonít az emberi (civil) jelenlétnek, 
az alkotó személyiségnek, csakúgy, mint a befo
gadás folyamatának... ■

‘ Az albumban szereplő irodalmi idézetek 
Pálinkás György A városban esik az eső című 
könyvéből származnak.
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Az Echo szerkesztősége Grazhoz és Linzhez 
hasonlóan ellátogatott Pécsre Is, ebbe a 153 ezer 
lakosú, Magyarország dél-nyugati részén, a 
Mecsek lankáin elterülő kisnagyvárosba, mely 
2010-ben Európa Kulturális Fővárosa Essen és 
Isztambul mellett. November 17-én, egy szép őszi 
napon szerkesztőségünk turistának álcázva 
magát sétát tett, csapatokra oszlott, nyomozott, 
kutakodott, s jegyzetelt.

Egy amerikai P...Pécsett
No, azért nem egészen így áll a helyzet, mert, 
hogy ráadásul nem is amerikai, hanem francia 
és a hasonlat azért is sántít, mert biztosan 
nagyobb a távolság Pécs és Párizs, mint Párizs 
és New York között még óceánnal együtt is!

Mindenesetre „fehérek között egy euró
paival”, Sébastien Péchenart, francia fotós bará
tommal járjuk Pécsett, amolyan „Na, lássuk, mi 
történt az EKF alatt” című sétaként a belváros
ban. Az is igaz, hogy nem a gyanútlan turista 
őszinte rácsodálkozásával viszonyul mindahhoz, 
amit lát. Járt már ő épp elégszer Magyarorszá
gon és Pécsett is háromszor legalább. 
Legutoljára ez év februárban, amikor döbbenten 
konstatálta, hogy ugyan elkezdődött az EKF év 
a város mégis, még mindig egy építkezési 
megaterület.

Ahhoz képest most elégedetten szemlélte, 
hogy kicsinosodott a város, milyen szép a főtér, 
(„Csak még túlságosan új”-  mondta) meg a 
főutca, meg minden, ami fő. A főpályaudvarra 
érkezvén ugyan nagy változást nem tapasztalt, 
hacsak azt nem, hogy mindent állványerdő és 
ponyva borít, no meg hogy kártyával is lehet 
fizetni. Ami azért helyi viszonyainkhoz képest 
nagy szó, neki azonban, mondanom sem kell, 
természetes.

Annál nagyobb érdeklődéssel szemléli 
az állomásról a Jókai tér felé vezető Jókai utcát. 
A házakat, az iskolát az iskola előtti köztéri 
szobrot. Várnából, illetve közvetlenül Belgrádból 
érkezett, fő érdeklődési területe a poszt-szocia
lista országok poszt-szocialista/kommunista 
relikviái és feelingje. (Erről egy egész Budapest 
könyvet fotózott 5 évvel ezelőtt. De mint mond
ja, mára már túlságosan megváltozott 
Budapest.) Itt boldogan veszi elő a gépet, 
végre megtalálja azt, amit keres, azt, ami náluk 
nincs, a szocialista realizmus halvány árnyékát 
még az épületeken és nem kevésbé a köztéri 
szobrokon, ráadásul némi nyugaton rettentően 
kelendő retróval megspékelve. Az 1964-ben 
felállított Játszó gyerekek egyébként a 
Medgyessy és Pátzay tanítvány, Kucs Béla 
alkotása, akinek központi témája a közösségi 
élet, emberi összefogás. 1966-ban ki is tüntet
ték szocialista kultúráért emlékéremmel. 
Sébastien tehát végre boldogan fotóz.

És alig kell tennie néhány lépést kiderül 
a Jókai utca-Móricz Zsigmond tér igazi kincses 
bánya: az iskola falán ismét egy 1964-es 
alkotás (úgy látszik itt megállt az idő), Simó 
József keramikus műve, melyen Kinizsi látható, 
aki legyőzött törökkel kezében győzelmi táncot 
jár. Mi más is díszíthetne egy iskolát? (Nos, ez 
magunktól nem jutott volna eszünkbe, még 
szerencse, hogy létezik Pécs köztéri szobrairól 
egy portál.)

Azt hiszem, valójában ezek érdeklik az én 
atipikus turistámat. Egy kicsit habozva áll meg 
a Jókai téren, majd a sárga keramitkockák 
között megbúvó, valaha jobb napokat látott, 
sehova sem vezető síndarabokat szemléli.

Rajtuk beszédes az évszám: 1913-1960. Eddig 
járt a pécsi villamos. Valaha még egy tábla is 
volt erről, talán épp a pizzéria falán, persze 
magyarul, de annak is nyoma veszett. Kár, hogy 
az EKF nem tartotta fontosnak. Persze nem ez 
az egyetlen, amit a város múltjából elfeledett.
A Széchenyi téren körbenézünk, ott árválkodik 
a fotókiállítás is a kis híján elmúlt EKF év eddi
gi eseményeiről. Meglehetősen érdektelen még 
egy fotós számára is. Aztán betérünk az EKF 
infopontba, az egykori Kaláka butik helyére. 
Sébastien érdeklődik. Angolul, franciául persze 
eszébe sem jutott megszólalni.

Kérdésére az egyébként kedves lány rémül
ten válaszolja, hogy csak kicsit tud angolul. Na, 
ettől még az én sokat tapasztalt, Kelet-Európán 
edzett fotósbarátomnak is elkerekedett a 
szeme, akinek épp néhány napja támadtak 
kommunikációs nehézségei a szerb államvasu
tak jegyirodájában. (Megjegyzem, a tőlünk alig 
300 km-re lévő Belgrádból mindenképpen 
a koszovói Pec-be akarták küldeni...) És bár a 
rémült, de kedves lány sorolja, hogy van olyan 
múzeum, ami vasárnap, van, ami hétfőn zár be, 
de csak menjen bátran, látom a szemén, hogy 
kezdi elveszteni a fonalat. Aztán lelkesen a 
figyelmünkbe ajánlja a két új létesítményt, 
hogy csak tekintsük meg (Tudásközpontot és 
Koncerttermet) meg persze a Gyugyi-gyűjtemény 
is érdekes, csak oda be kell jelentkezni, de 
csak munkanapokon, és nos, hogyha csak 
hétvégén van itt, akkor mindegy, meg különben 
is építkezési terület. Végül Sébastien lemond 
arról, hogy bővebb ismeretet szerezzen a város 
kulturális nevezetességeiről, ha már EKF év van, 
minek is. Baktatunk tovább a Király utcán, ahol 
azért annyit megjegyez, hogy ez a burkolat elég 
szerény megoldás, náluk a legolcsóbb kertészeti 
áruházak forgalmazzák. Látszik is az eredmé
nye, hiszen sok helyütt repedezett. Baktatunk 
tovább a Búza tér felé. Néhány régi portált 
lencsevégre kap. Semmi retro, szigorúan 18-19. 
század. A 48-as tér nem kavarja fel, persze nem 
ismerte ő ezt fénykorában (vagyis inkább 
fénytelen), mert most igazán szépen 
gazdagodott a közvilágítás. Van pázsit, szép 
zöld, rajta három kagylóra (vagy műfülre?) 
emlékeztető műkő kerti dekor -  állítólag spa
nyol gyártmány, tucattermék. Na, erre azért az 
udvarias Sébastien is megjegyzi, hogy ronda. 
Amúgy a különféle szobrok eklektikus együttese 
nem zavarja. Mert itt van Borsos Miklós Petőfi 
szobra, egy 1958-ban felállított 1918-as katonai 
felkelés, meg a legújabb, Farkas Ádám 1956-os 
emlékműve is. Innen már csak néhány lépés 
a Tudásközpont. Itt én elképedve szemlélem a 
teljesen funkciótlan „Kaptár” becenévre hallgató 
lépcsőházat az egyébként tágasnak indult 
előtérben. Először azt hiszem, hogy ez valami 
auditórium, a lépcsőkre párnákat lehet talán 
tenni és előadásokat tartani benne...? Kiderül, 
hogy nem, szó sincs erről. Ez pusztán a lépcső
sor maszkolására szolgál, ami az alsó szintre 
vezet. Viszont éjjel nappal szinte egyformán 
sötét -  ennyit az energiagazdálkodásról és 
a racionális befektetésről. A Kaptár számomra
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idegen testként ékelődik bele az épület 
egyébiránt tiszta (és meglehetősen hideg) struk
túrájába. Sébastien, aki azért mondjuk olyan 
építészeti csodákon edződött, mint a Pompidou 
Központ, inkább érdekesnek tartja. Persze mon
danom sem kell, hogy leérkezve a lépcsőház- 
csoda aljára a nagy semmi fogad minket. 
Pontosabban még munkák folynak, így ránk is 
reccsennek, hogy ne bámészkodjunk az 
előadóteremben, ami amúgy szép és európai 
színvonalú.

Tovább állunk hát a koncert-terem felé. Alig 
közelítjük meg, rögvest előkerül két biztonsági 
őr, akik arról tájékozatnak, hogy teljességgel 
építési területen vagyunk (ki hinné, hiszen 
sehol egy lélek) és hogy hagyjuk el az objektu
mot. Hogy miért nem lehet két méteres közel
ségben tartózkodni, csak találgatjuk.

Ez Sébastiennek már igazán kezd hasonlí
tani arra, amit kelet-európáról gondol, ahol a 
metró peronján is arról tájékoztatnak előbb, 
hogy tilos a biztonsági szőnyegen tartózkodni 
és csak utána írják, hogy életveszélyes. 
(Franciaországban csak arról tájékozódhatunk, 
hogy veszélyes...) Ráadásul emlékszem én 
a '98-as világkiállításra Lisszabonban, ahol volt 
szerencsém dolgozni. A megnyitó után egy 
hónappal még bőven kövezték a belváros 
utcáit, vagy burkolták a metró falát... igaz, nyu
godtan, kedvesen, amolyan mediterrán derűvel.

És nem haragudtak senkire, ha már arra 
járt.

Távolabb a 6-os út mentén mutatom az 
égbe meredező kéményeket, hogy igen-igen ez 
az egykori kerámia gyár, ott lesz a kulturális 
negyed valamikor. Vagyis, hogy most még 
bőven építik. Na, ez az a pont, amikor azért 
Sébatien is elcsodálkozik. De hiszen a 2010-es

év végén vagyunk! És csendesen megjegyzi, 
hogy jobb, ha marseille-iek, akik 2013-ban 
lesznek kulturális főváros, „vigyázó szemüket” 
P...Pécsre vetik, hogy ne kövessék el ugyanezt 
a hibát!

FEKETE VALI

... egy kis dombra 
lecsücsülni...
Ünnepélyesen fogadom, hogy a már isten- 
káromlásnak tűnő EKF-ezéssel egyszer s min
denkorra felhagyok. Csak még egyszer... még 
egyszer.

Amikor az utcai hőmérő november 14-én a 
délelőtti órákban árnyékban is 17 fokot mutat, 
akkor az élet és az út napos oldalán gondolni 
való, hogy 20 fok felett is van. Ez persze egy 
mediterrán városban elvileg nem nagy kunszt, 
de Pécsett, ebben a kis éllel mondhatni neofita 
mediterrán városban mégiscsak említésre méltó. 
Ezt a sok szempontból figyelemreméltó, nagyra 
törő mediterrán jelzőt a város egykori polgár- 
mestere, az Európa Kulturális Főváros cím 
megálmodója, majd politikai élharcosa kezdte 
el használni olyan megfellebbezhetetlen maga- 
biztossággal, hogy kisvártatva pártállástól 
függetlenül magáévá tette a város apraja-nagy- 
ja, s mi több, az idő múlásával, az EKF projekt 
elnyerésével a jelzőről lekopott az összes él, a 
kifejezés kanonizálódott. Olyannyira, hogy gon
dolhatná az igaz hívő, az időjárás is alkalmaz
kodik hozzá, lásd november közepén a nap
sütötte Jókai téren teraszozik a nép. Igaz, hogy 
a valódi mediterránumból importált térburkoló 
kövek nem igazán bírják ezt a neofita klímát, 
a sokkal kevésbé langy téli időszakban, a nagy 
mínuszos hidegben a kő porrá fagy, a port 
aztán éven át hordja a szél, jobb esetben söpri 
a városgazda... De ez már évtizedes, unott 
történet. Egy másik „sikertörténet”. Sokan, 
sokféle módon próbálták, próbálják leírni, 
megteremteni a maguk sikeres EKF évét.
Magam a legnagyobb vívmányt a belváros nagy 
részének újraburkolásában tapasztalom. Nem 
volt zökkenőktől mentes a folyamat (millió kor
don, elterelés, lerakás, felszedés, újrarakás...), 
mára azonban jól látszik az eredmény.
A belváros utcái, terei új térburkolatot nyertek, 
amerre szem ellát kő a kőhöz simul, a szürke 
megannyi árnyalata egy nagy egésszé áll össze. 
A mű kész. Európa Kulturális Fővárosa le van 
burkolva. Jöhet a nép. Kár, hogy ennek az 
egésznek nincsen, és nem is volt soha a szó 
legszorosabb értelmében vett gazdája, mert ha 
lett volna, vagy lenne, és nem egy karrier
átjáróháznak tekintette volna megannyi ön- és 
pártjelölt a „teret”, akkor a langymeleg novem
beri napon érkező turista ma biztosan boldo
gabb lenne. A városba vonattal érkező turista 
már a MÁV pályaudvaron elveszett. Szalad 
fűhöz, fához, trafikoshoz, végül a második, 
harmadik garázsjáratos buszsofőr elmagyarázza 
neki, hogyan jut a Zsolnay negyedbe. Persze 
pont odavezető busz nem indul innen, de kis 
kreativitással a galamb guánón átbucskázva, 
ha már idejött nem adja fel. A történelem 
viharában megtépázott welcome molinó bizony
talankodva lengedez utána. Mivel közvetlen 
járattal a végcélját megközelíteni úgysem tudja, 
ideje is engedi, tesz egy sétát, mediterrán 
feeling jelleggel. Kabátkáját karjára simítva elin
dul a hegy irányába. Zsolnay szobor, főhajtás 
a körforgalom közepébe szorult szebb idők 
képviselői előtt, majd elétárul a Főposta

épülete a napfényben peckesen csillogó Zsolnay 
tetőkerámiával, igen minden jel arra utal, hogy 
a szebb időket megélt, mára az enyészeté lett 
Zsolnay gyárterület új értelmet kapjon. Ha már 
az egykor világhíres ipar felvirágoztatásába 
több nagybecsű akarat bicskája, macsétája is 
beletört. A gyárterület kulturális negyeddé 
alakítása maradt a közterek leburkolása mellett 
a másik látványos eleme Pécsnek, még ha 
a -  többnyire az említett karrierátjáróháznak 
köszönhetően -  az év 318. napján még igen
csak készülő stádiumban is van. Kisgyerekes, 
pláne a technika bűvöletében élő kisfiús csalá
doknak szemkápráztató mutatvány a megannyi 
óriásdaru, kotró, szívó, fröcsögő, keverő és 
tunkológép látványa, a végtermék azonban 
jócskán igényel képzelőerőt. Sipítozó szőke nő 
követeli a lelkesen fotografáló turista memória- 
kártyáját a meglehetősen nagy forgalmú 
négysávos út jobb oldalán, a művészeti kar 
készülő épületének állványzatáról. A hangzavar 
és az értetlenség egyszerre kívánná, hogy jöjjön 
le, beszéljük meg, ne anyázzon hiába 
közterületen turistát. Hiába. Az építési területre 
fondorlattal sem sikerült bejutni, nem úgy az 
idős hölgynek, aki csak a gyönyörű Zsolnay 
kerámiákat jött megnézni Pestről. A szeku nem 
posztolt éppen, így tévedt el a gödrök, dom
bok, málteres vödrök között, szegény bekevere
dett a Gyugyi úr gyűjteményét keresve véletlen. 
Mikor persze megcsípik, s dorgálják, hogy kerül 
ide, egy árva stop táblával, építési terület, vagy 
bárminemű tiltófelirattal nem tudják alátámasz
tani „súlyos, életveszélyes” érvelésüket.
Dekkolni a Major utcai „bejáratnál” lehet.
A szeku onnan vezet 2 óránként, vigyázva az 
építési területen át a kiállításba, ahova előre 
bejelentkezéssel 1000 vagy 500 Ft befizetését 
követően lehet bejutni áldatlan állapotok 
között. Az, hogy Pécsett nincsen össze-vissza 
turizmus, az itt kristálytisztán kikerekedik. Előre 
bejelentkezni, munkaidőben lehet, a spontán
turista meg örüljön, hogy befér, mert nem olyan 
nagy a tömeg... A jól elrejtett információs táblán 
megadott telefonszám a biztonság kedvéért ki 
is van kapcsolva, nehogy munkaidőn túl zaklas
sa a munkaidején túl idelátogató turista.

Még szerencse, hogy a Könyvtár és 
Tudásközpont már áll, van fix und fertig szintén 
alaposan körülburkolt létesítmény, az EKF nagy- 
beruházások között. Keserédes mosolyt fakaszt 
a kreatív kerékpárosok leleményességének 
látványa, hogy a kerékpár leparkolásának 
hányféle variációja lehetséges. Egyedül a 
kerékpártárolóhoz kötés hiányzik, kerékpár- 
tároló híján. Az impozáns épület egyébként 
a teljesen szegregált, már már irreleváns tér
ben a gyorsétterem, a benzinkút és a diszkont- 
áruház árnyékában önmagában európai színvo
nalú építmény lehetne, ám a belépést követően 
rögtön elszáll a jóérzés. A gyönyörű, színes 
kaptárszegmenstől eltekintve a belsőépítészeti 
és lakberendezői megoldások olyan silány 
tárháza tárul fel, melyhez méltán passzol a 
leharcolt személyzet vendégvárásra nem éppen 
felkészült serege. A csalódott látogató bónusz- 
trackje kilépvén az épületből, a széles lépcsőn 
lefelé bandukolva a felismerés, hogy a lépcső 
nem vezet sehova, ha mondjuk a benzinkút 
hátsó falát leszámítjuk. Mert pont oda...

A koncertterem a szomszédságban az igazi 
remény. Európa legjobb akusztikája, lehet hal
lani a jó hírt. Istenem, csak úgy legyen, s az 
eljövendő koncertévadokban ezt kürtöljék majd 
a nagyvilágba egymásra licitálva a világ leg
nagyobb dirigensei: Sir Simon Rattle, Riccardo 
Muti, Dániel Baremboim, Zubin Mehta, s így 
tovább.
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Hiányzik a városból a jó gazda keze, szeme. 
A szépen megkomponált 48-as tér, az alkalmi
lag bodegákkal elaknásított felvonulási tér jel
leget kapott Kossuth tér, de a vakító, mediter
rán birodalmi méretűvé nőtt Széchenyi tér is 
szemetes, nem csupán alkalmi kommunális jel
leggel, de sajnos még a levonult építkezésekből 
ottmaradt csip csup törmelék is rostog a ván
dorló talpa alatt. Ebben a koncepciózusán 
leburkolt világban a legnagyobb hiány az infor
máció szerzés területén mutatkozik. Nincs per
sze az a pesszimista turista, aki ne tudná, hogy 
előbb vagy utóbb, mondjuk itt inkább utóbb, 
de a város főterén biztosan lesz egy információs 
pult. És lön. A kiképzett eligazító szabadkozik 
éppen nagyon, nem is zavarnám szívesen, 
de a gyanútlan, a nyomtatott műsorfüzetből 
tájékozódó turistatársaknak valahogy be kell 
adni udvariasan, hogy ember tervez ... végez, 
ezért halasztódott el a Nyolcak centenáriumi 
nagykiállítás, és nagy kár, hogy nem tájékozód
tak a neten, mert akkor most feleslegbe nem 
jöttek volna ide. De van helyette Gyugyi 
gyűjtemény, igaz csak előzetes bejelentésre, 
de még senki nem jött vissza panasszal, hogy 
odaküldtem spontán, és nem engedték volna 
be. Menjenek oda bátran. Ha már idejöttek. Én 
csak az Egon Schiele kiállítás iránt érdeklődöm, 
hogy meddig tart nyitva, belefér-e a napunkba. 
Mindjárt megnézi a neten, mondja, és 
mostanáig bánom, hogy nem vártam ki, mert 
akkor szegény gazdátlan tudná, a kiképzett 
Infopontban, hogy nincsen Egon Schiele kiál
lítás. Talán majd lesz. Egyszer az is.

ZÁBRÁDI MARIANN

„ezt a fura micsodát”
avagy a 23. turista kissé tudathasadásos 
búcsúbeszéde

Turistaként csalingázni Pécsett. Mondjuk, kezd
jük a vasútnál: a turista leszáll. Várakozik a 
többiekre, mindig késik valaki, van ok rá, pisilni 
kell, enni, inni, elbámészkodni. Már ácsorgás 
közben megnyilvánul számára az épület, íme, 
az első látványosság: a pécsi spontán 
Hundertwasser-ház. Míg a bécsi Hundertwasser- 
házban mesterségesen lett egyenetlen a padló, 
s a fákat úgy kellett egyenként a tetőre ültetni, 
addig a pécsi állomásépületen -  a Monarchia 
építészeti stílusát a korral együtt meghaladva -  
az ablakot giz-gaz szalagozza, magától nő a 
fű, s novemberben is zöld az erdei pajzsika.
Az állomáskörnyéke épületeinek magával 
ragadó elhanyagoltsága felkavaró élmény, 
a turista feltámadó szociális érzékenysége ide 
vagy oda, midőn ebben a novemberi melegben 
-  17 fok, kigombolt kiskabát -  a napozni kitett 
kanári egy lomtárnak használt kis utcai erkélyen 
a turista eszébe juttatta Weöres Sándort. A jó 
Sanyi bácsi itt lakott valahol a városban 1933- 
tól 1943-ig, egyetemre járt -  kezdetben a jogra, 
majd a bölcsészkaron doktorált. Csak úgy hírlik, 
ő inkább éjszaka élt:

„A városvég itt csupa szürke ház, 
a részegekre angyalka vigyáz...”

Ahogy egy hatalmas fa nőtt a neki rendeltetett 
néhány négyzetméteren, járda és út között, 
magával emelte a rá aplikált plakáttartó 
hengert, s beledőlt az évtizedekbe, s ettől 
a más dőlésszögtől minden rá felragasztott szó 
jelentéstani holdudvara kitágul, lebeg, mert mi 
is az, hogy Rómeó vérzik, Ska-Pécs, 
HétköznaPICSAlódások...

Ahogy baktat a turista a belváros felé, bele 
a Kulturális Fővárosba, keresi a helyét

Európában, valamit, ami megszólítja, át meg 
átkel utakon, tábla, ember sehol, hogy tanácsot 
kérjen, merre menjen. Lehet, hogy ez nem a fő 
csapásirány, de a vérbeli turista érezi, hol az 
InnenStadt, s halad a jókai Strasse bitumenjén 
entlang... A Rákóczi útnál a bíróság épülettömb
je leköti percekig, élesek a fények, elkattintgat, 
vonzó a hasított kőfelület, s lassan feltűnik 
kontrasztnak a tömb mellett ásító hatalmas 
gödör: ócska ponyvákkal leborították a falakat, 
téglát tettek rá, el ne fújja a pimasz szél, s az 
a néhány zsáknyi szemét már nem szomorítja 
a tekintetet -  tán az is antik?

A Postapalota előtti kis téren találja meg 
az első táblát a turista, s neki is áll, böngészi 
legott, merre, hová... De inkább csak őgyeleg. 
Csodálkozik, hogy a városban embert alig lát. 
Bámulja az összevissza cégéreket, boltokon 
a fésületlen feliratokat... Vagy nincs rá szabály, 
hogyan kell, vagy nincs, aki ellenőrizze -  
tűnődik a vizuális anarchián.

A Jókai térbe fut be az út. A Millennium 
ékessége mára fakó. Selejtes volt a kő?
Tévedett az ötletadó művész, s az építész?
A repedt kövek igazán nem balesetveszélyesek, 
de a hasadásnak indult kőcsatorna-fedelek? 
Pedig tán ez lenne a város legszebb tere...
Elnézi a turista a kék eget, a kopottas tűzfalak, 
tetők felett valami hibátlanul szép.

A Művészetek és Irodalom Háza kiállítása 
ugrott, állapította meg a turista, morgott a 
szombat-vasárnap zárva felirat láttán. A főtér 
kősivatag. A Széchenyi tér hangulata nem izgat
ta fel, mi végre az állványokra kitett fotókon 
futkosó lovak, mi ez a kiállítás? A napon 
sütkérezve belátta az útikönyv igazát: mediter
rán a hangulata. Aztán eszébe jut egy doku
mentumfilm, a Tüke fenomén (rendezte: 
dr. Százados Miklós), nagyjából ezt a városi 
teret tematizálta a városi legendák alapján, 
erről faggatták Lovasi Andrást, Rátgéber 
Lászlót... A kreatív film kétharmada lebegett 
a fikció és a dokumentumfilm között, aztán 
átcsúszott az erőltetett fikcióba. Ki a tüke?
Az útikönyv írt erről valamit, de a turista nem 
találta meg, egy régi fényképről megpróbálta 
felidézni a tér egykori hangulatát. A leírásokban 
vöröses homokkő szerepel, a virágágyások 
helyét keresi és az út menti kőpárkányokat...

Elindult a Király utcán, kérdezősködött, 
merre menjen a Hangversenyterem felé.
A sétálóutca molinói megint a vizuális anarchia 
érzetét erősítették. Ahány annyi féle: steril, 
kimért, hivalkodó, gagyi, és ugyanez a köbön.
A boltok a turistát célozták, az éttermek, 
kávézók árai kevésbé. Elnézegette a nemzetinek 
feltüntetett csiricsáré holmikat. Matrjoska babát 
vegyen, vagy kalocsai paprikát formázó 
cserepet. Inkább félig emelt tekintettel elámult 
az oromzatokon, ez hát az igazi Pécs?

Arad ködlött fel előtte, de ez a Pécs, s ez a 
Nemzeti Színház megkopott épülete, szegény ez 
a város, újra és újra feltárult ellentmondásaival. 
A novemberi fényben felmagasztosultak a nehéz 
stukkókkal borított házfalak. Egy szép, súlyos 
régi erkély a sarkon, csoda hogy le nem sza
kadt, organikusan bomlik az egész, akár tíz éve 
Románia. Egy bronzszobrot rágóval nyomkodtak 
tele, nem szúrt szemet senkinek, olyan, mintha 
kiverte volna a ragya! -  morgott magában a 
turista. A Király utca felújítottnak tűnő részén, 
a Budai kapunál a macskaköveket olyan 
hézagosán rakták le, többnek látszott a fuga 
a kőnél. Mindenfelé hibákat látott a turista, 
s felötlött benne a pár éves lakásrenoválása 
emléke: ha nála dolgoztak volna így a 
kőművesek, még mindig javítanának!

A Király utca végén egy otthonkás néni

szúrósan figyelte őt, gondolkodott egy szocio- 1 
fotón, a néni alatt tócsa, s a szag is jelezte, 
maga alá vizelt. A Vasarely térbe befutó Király § 
utca befejezetlen, itt-ott félkész lépcsők, sarkok, 1  
hamar megsüllyedt, kidőlt szegélykövek.
Az új villanyoszlopok körül a beton járólapok g 
foghíjasak...

A 48-as tér idegen, élettelen, halott. Hiába 
a fák, a sétány, gyorsan áthaladt rajta. Csak 
a Petőfi szobor árnyékát fényképezte le. Az új 
épületek, amelyek a Kulturális Fővárost euró
paivá teszik, még nem szervülhettek a környe
zetükbe. Mintha az égből pottyantak volna le, 
csak az élénk szél örvényt kapott a hegy 
lankáin, s kissé dél-keletre sodorta az épületet- 
tömböket a belváros felől, s ott landolhattak a 
benzinkút mögött, a préri szélén, egy mocsaras 
részen. Megint csak Sanyi bácsi verse, az Éjsza
ka meséi jutottak eszébe:

„aranypor mállik az éj válláról, 
s szemközt a sarkon a cégtábláról 
furcsán szökken a pentameter-sor elő:
„ Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő” 

Ahogy meglátta a Kodály központtal szemben 
azt a gyönyörű nevet, hogy Mókuci szexcenter, 
megindult benne a kaján skandálhatnék. Nem 
pentameter, de nem is bakfitty! A citromsárga 
falon a kopottas felirattal szemközt az európai 
támogatásból épült kultúrpalota. Mennyire hír
lapírói tolira kívánkozik ez a város? Hol van 
Esti Kornél, hogy megénekelje azt, hogy míg a 
kultúra deficites, bezzeg a prosti nomenklatúra 
tovább él! Minek a Melina Mercuri-díj, ha 
Mókuci tartja magát! Csak azért nem lesett be 
a turista az üzletbe, mert a Művészetek és 
Irodalom Házához hasonlóan Mókuci is zárva 
tart vasárnap, pedig az üzleti tervükről kérdezte 
volna őket, s hogy várnak-e piaci fellendülést
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M E G N É Z T Ü K  P É C S E T . . .

a Kulturális Negyed közelgő nyitásától...
November idusán még építési terület 

a Zsolnay Negyed? -  kerekedett el a turista 
szeme. Kiforratlan a környezet, itt-ott már 
hivalkodó mázas tetőkön csillan meg az utolsó 
napfény, de egy kivételesen elgörbült kéményen 
csodálkozott el leginkább. Weöres Sándor világ
ba ért, csak nappal bele kellett lassulnia ahhoz, 
hogy észrevegye:

„Nézd! a ház, 
mint a felhő, fényt cikáz, 
mozdul, mint a barna-béka, 
vele mozdul az árnyéka,”

2010. november 17-én egy turista így járt volna 
Pécsett. De ebből az egy napból nem lehet 
végkövetkeztetést levonni, az egész évet végig- 
brüsztoltam a kulturális szcénán. Ki az, aki meg 
tudja mondani, milyen hatása lesz annak a kb. 
356 EKF pénzből támogatott programnak 
(a végleges számok csak lapzárta után látnak 
napvilágot), amely úgy 1200 rendezvényt ölelt 
fel, s ebben hivatalos, civil, társ és regionális 
programok is szerepelnek (társ és regionális 
program kb. 1/4-ed része az egésznek). 
Megpróbáltam összeszedni a jelentősebb 
eseményeket, fesztiválokat, koncerteket, kiállítá
sokat, konferenciákat. 150 elemet azért mégsem 
sorolhatok fel, értelmetlen lenne. Azt a kimu
tatást nem sikerült megtalálom, hogy mennyi 
a helyi, pécsi, regionális és eredeti, vagy ide 
készült produkció, s ezzel szemben mennyi 
a „konzerv”, valahonnan készen ideplántált 
esemény, előadás, kiállítás. A korábbi városi 
fesztiválokon túl a 2010-es évi programözönből 
egy, azaz egy darab túlélésére látok esélyt, 
a Cirkusz és Utcaszínházi Fesztivál... (Az előző 
számban bőven írtam róla). A helyi művészek, 
alkotó közösségek, szövetségek egy része talán 
olyan helyzetbe került, hogy sikerült nemzetközi 
kapcsolatrendszert kialakítania. Mert ennek lett 
volna értelme, olyan beruházásoknak, amelyek 
fenntartható fejlődést eredményeznek.

Azt hogyan értékeljem, hogy 80 ezren 
regisztráltak a Pécs 2010 levelező listájára?
Túl nagy szám? A közösségi portálokon való- 
szerűbbek az adatok, az Iwiw, a Facebook és 
Twitter EKF profilja együttesen 28 ezer regiszt
rált tagot mutat fel. 750 fő önkéntes dolgozott 
a programban, akik 290 eseményen 10999 
munkaórát teljesítettek (tárlatvezetéstől szóró- 
lapozáson át akár dossziékat is hajtogattak).

A város külföldi promóciója, a könyvek 
támogatása hosszú távú befektetés. Ilyen is 
történt, jártam a Bécsi Könyvvásáron, ahol több 
EKF finanszírozással megjelent könyvet mutat
tak be. Wilhelm Droste beszélgetett a maga 
szerkesztette, szép kiállítású, német nyelvű 
Pécs olvasókönyvről, két szerzőjét faggatta.
Az izgalmas kérdésekre alig kapott értelmes 
választ. Karafiáth Orsolya indiánlánynak öltözve 
flegmán nyafizott, Kukorelly Endre pedig 
próbálkozott, de hamar belefáradt a német 
nyelvvel való birkózásba. Amikor Méhes Károlyt 
kérdezte Droste, akkor megélénkült a beszél
getés, úgy esett szó Pécsről, Méhes Pécsről 
szerkesztett könyvéről, hogy annak értelme is 
volt. Több beszámolót elolvasva -  a 30 fős 
közönség fele újságíró volt -  csak tudósítottak 
az eseményről, a tényt közölték, hogy mi 
történt, nem azt, hogy milyen minőségű 
esemény zajlott ott és akkor (a magyar 
sajtóban többnyire minden EKF-es eseményről 
csak hír jelent meg). De ez esetben ez még 
szerencse, mert ha csak a Bécsben látottak 
alapján vonna le valaki következtetéseket, 
akkor a pénz elherdálásáról írhatna, pedig a 
könyvek kiadása nem az. A magyar pavilon egy 
könyvvásáron -  Budai Katalin és Károlyi Dóra

kedves, gondoskodó jelenlétével (Magyar Könyv 
Alapítvány) -  a magyar nyelvű irodalom német 
piacra jutását könnyíti meg, s a polcokon ott 
sorakoztak a pécsi kötetek is.

A Méhes Károly szerkesztette 22xPécs-ben 
22 rezidens író naplóját olvashatjuk (az eredeti 
és magyar nyelven is). Az alkotók Pécsett jártak 
a „Writer in Residence” program keretében, 
azaz egy hónap szállás+ösztöndíj fejében naplót 
írtak (a szállást egy magánember ajánlotta fel 
a belvárosban). Mégsem csak 22 újabb turistá
ról lenne szó! Kapunk bőven közhelyeket, hogy 
mi is Pécs: Vasarely, Zsolnay, Tettye, meg 
a Széchenyi tér. Szerencsére némelyik író eljut 
a személyességig. A személyes Pécsig. Ahhoz, 
hogy láttatni tudja, ő hogyan élte meg ezt a 
helyet, hogyan lett hozzá köze. Engem Deák 
László szövege szólított meg leginkább. A 
halála előtt pár hónappal járt Pécsett 2009-ben 
ez a remek költő és könyvkiadó. Deák a Pécs 
mítoszról ír -  egészen más ez az irónia, mint 
dr. Százados Tüke fenoménja. Deák Laci -  mert 
így hívtuk, nem tudom másként nevezni -  
Martyn Ferencet, Várkonyi Nándort, Kodolányi 
Jánost, Weöres Sándort emlegeti és Csorba 
Győzőt, Galsai Pongráczot... „Ma azt gondolom, 
hogy Martynnak, Várkonyi Nándornak és 
Weöresnek bízvást tehetne nagyobb kultusza 
országosan is, de legalább Pécsett. Fliszen 
mégiscsak ők azok, akik nemzetközi mértékkel 
mérve is rendkívüli alkotást hoztak létre, a 
genius lódnak is örök dicsőségére.” És miért 
nincs kultusza Martynnak? -  kérdem én. Amikor 
először láttam a festményeit, nem hittem el, 
hogy magyar, és Várkonyi Nándor, Weöres 
Sándor életműve is univerzális.

Krzysztof Varga Lengyelországból érkezett, 
a 22 rezidens közül 2010. áprilisát töltötte 
Pécsett. Talán a tegironikusabban ő írt, 
a városstratégia alapvető tévedésre utalt:

„Pécs -  a mediterrán hangulatok városa. 
Megmosolyogtat, aztán meg felbosszant ez 
a reklámfelirat, mert ha valamiért ideutaztam, 
akkor nem azért, hogy mediterrán hangulatot 
keressek. Ha ilyet akarok, akkor néhányszáz kilo
méterre tovább megyek, a Földközi-tengerhez, 
az Adria partjaihoz, és ha keresek valamit 
Pécsen, akkor a magyaros hangulatot, az igazi 
Magyarországot, nem pedig a meghamisított 
délszakot. Kószálok a városban, és a mediterrán 
hangulatot egyelőre az összes kocsmában meg
található pleszkavice és csevapcsicsa formájában 
lelem fel, a pékségekben pedig még bureket is 
lehet kapni. Nos, ha már Magyarországon 
vagyok, akkor én mégis inkább a bablevest 
választanám vagy a csirkepörköltöt, és nem 
fogok úgy tenni, mintha máshol lennék.
Ezenkívül április első napjaiban inkább valami
féle skandináv vagy angliai klímát érzékelek, ami 
északi szelet fújt e vidékre.

... Ha azt írnánk oda, hogy Pécs -  a magyaros 
hangulatok városa, akkor milyen gondolatokra 
késztetjük a turistákat? A depresszióra, az Alföld 
végtelen szomorúságára? Debrecen unalmára, 
Miskolc csúfságára? Természetesen más is ez 
a város, mint Debrecen vagy Miskolc, szebb, 
vidámabb, kozmopolitább, biztosan több itt a 
fény. De ezáltal már kevésbé magyar és inkább 
mediterrán?”

Krzysztof Varga mégis azt a címet adta 
a naplójának, hogy Pécs, ahol laknék. Én itt 
élek. Nem a mediterráneumban érzem magam. 
Hanem egy kelet-közép-európai, lakható város
ban. Ahol félig emelt tekintettel érdemes sétál
ni. Ahol fontosabb a múlt, mint a jelen.
Mészöly Miklóssal szólva, valahogy így vagyunk 
mostanság „sűrített Pannóniában.”

BALOGH RÓBERT

k iá llítá s  a  Terrárii

fi Kerek
Jotekonysáqi
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