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KIÁLLÍTÁS
GEbAuEr GALÉrA
• �007. április 15-től május 5-ig a Bicsérdi Képzőművész Alkotótelep 

kiállítása – „Bicsérd 13” címmel
• �007. május 8-tól június 5-ig kiállítás a PTE Művészeti Kar Mester-

iskolások munkáiból
HALÁSZ rEZSŐ GALÉrIA
• �007. április �4-tól a Mecseki Fotóklub tagjainak „Árnyékok, tük-

röződések”c. kamara-kiállítása Megtekinthető május �5-ig. 
• �007. május �9-től Módos Gábor fotóművész (Bp.) „Akt-divat-

zene” c. kamarakiállítása. Megnyitja:Tillai Ernő MFIAP fotómű-
vész (MF)

A kiállítások megtekinthetők 9-19-ig, a belépés díjtalan.

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA MÁJuSI PrOGrAMJA

ÁLLANDÓ PrOGrAMOK
Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor

PÉCSI KAMArAKÓruS próbái

Minden hétfőn 14.30 órakor 
NYuGDÍJAS PEDAGÓGuSOK „bArÁTSÁG” KÓruSÁNAK 
próbája

Minden hétfőn 18 órakor 
ASTrA PÉCSI CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET foglalkozása 

Minden kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTÓKLub

Minden szerdán 16 órakor
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELY foglalkozása
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden pénteken 15 és 17 óra között 
FÜSTI-MOLNÁr ÉVA SZÍNISTÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 16.30- 18.00 óra között
FINN TANFOLYAM HALADÓKNAK

EGYÉb PrOGrAMOK

Május �-án, szerdán 16.30 órakor
Megemlékezés a PÉCSI MAGYAr-SPANYOL TÁrSASÁG 15 éves 
évfordulójáról
• Spanyol- Magyar két-tannyelvű oktatás a Kodály Zoltán Gim-

náziumban címmel Fernando Escribano Martin spanyol nyelvtanár 
tart előadást a Spanyol Nagykövetség képviseletében

• Bemutatót tart a Pécsi Flamenco Egyesület tánccsoportja gitár-
zene kísérettel

Május 3-án, csütörtökön 17 órakor 
PEOPLE TO PEOPLE INTErNATIONAL PÉCSI bArÁTI 
KÖr összejövetele

Május 8-án, kedden 15 órakor
Örökifjú Nyugdíjasok klubja

Május 8-án, kedden 18 órakor
A MAGYAr MADÁrTANI ÉS TErMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET összejövetele
Nagy Gábor: Válogatás legkedvesebb természetfotóiból

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA MÁJUSI PROGRAMJA
Május 8-án, kedden 18 órakor

Az ÚJ SZAbADEGYETEM 2006 EGYESÜLET előadássorozata
A külföldi tőke szerepe. Áldás vagy átok?
Előadó: Bogár László, egyetemi tanár

Május 8-án, kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTÓKLub
„beszélgessünk a fotóról” Tám László estje. Házigazda: Szabó Gábor

Május 9-én, szerdán, 17.30 órakor
A PÉCSI MAGYAr-OrOSZ TÁrSASÁG összejövetele
Dr. Frankné Font Márta professzor előadása a Kijevi rusz korabeli 
kutatásairól

Május 11-én, pénteken, 18 órakor
A Művészeti Szakközépiskola zongoristáinak hangversenye

Május 15-én, kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTÓKLub
„Világ-látás és a fotográfia” – Pál Dániel (MF) fiatal fotográfus estje. 
Házigazda: Hámori Gábor

Május 16-án, szerdán 17 órakor
A VErSMONDÓ PEDAGÓGuSOK MŰHELYÉNEK versmondó 
estje
„Akarom: légy víg!”
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas színművész

Május 17-én, csütörtökön 13 órakor
Interprofesszionális esetmegbeszélés

Május 18-án, pénteken 18.30 órakor
Hegedüs Endre zongoraművész koncertje  

Május 19-én és �0-án, szombaton és vasárnap
Európai Ifjúsági Zenei fesztivál a Művészetek Háza szervezésében

Május ��-én, kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTÓKLub
Vetítettképes klubpályázat

Május �3-án, hétfőn 18 órakor
riester Árpád: A zászló félárbóc alatt című könyvének bemutatója

Május �4-én és �5-én, csütörtökön és pénteken
KODÁLY-SZIMPÓZIuM 
„Kodály zenei nevelési koncepciója és zeneszerzői munkássága” 
címmel

Május �5-től �8-ig, péntektől hétfőig
20. PÉCSI NEMZETKÖZI KAMArAKÓruS VErSENY ÉS 
FESZTIVÁL
�0 hazai és külföldi kórus részvételével
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Gondoltátok, hogy meglesz a �0. is?
Miklós bácsi! Te vetetted fel a gondola-

tot egy kerekasztal-beszélgetésen a Nevelők 
Háza Kamarakórusa budapesti koncertje 
után, hogy az egyre szaporodó kamarakó-
rusoknak legyen egy országos találkozója!

Tóni bácsi, te meg felálltál, hogy Pécs 
vállalja a rendezést. Mindketten haláloto-
kig rajta tartottátok szemeteket a rendez-
vényen.

1964-ben az I. Országos Kamarakórus 
Fesztivál óriási siker. Nincs műsormegkötés, 
ismerkedés előbányászott régi művekkel, 
újakkal, eredeti nyelven megszólalásokkal, 
új fordításokkal, modern művekkel, új hang-
zásvilágokkal. Szakmai tanácsokat lehetett 
kapni. És a mecsekaljai tavasz várta a vidám 
énekeseket! Záráskor úgy szólt az egyhangú 
döntés: maradjon ez a rendezvény Pécsett.

A Dobos-Tillai-Mohos trió ontotta az 
ötleteket, s szakszervezeti-tanácsi segítség-
gel, sok egyéni támogatással ezek sorba meg 
is valósultak. Rangja lett a rendezvénynek, 
szívesen jöttek a kórusok, a külföldiek is. 
Egyre többet lehetett hallani: ennek nem-
zetközivé kell válnia.

1984-ben rendeztük az I. Pécsi Nemzet-
közi Kamarakórus Fesztivált. Ez később 
kórusversennyé fejlődött, s most másod-
szor fesztivállal ötvöződött.

A �0. jubileumi verseny-fesztivál május 
�4-�5-én Kodály-szimpóziummal indul, 
hisz Kodály-év van, és ő sok szállal kötő-
dött Pécshez.

Húsz együttes jelentkezett, ebből hat 
külföldi.

Bőven lesz dolga a rendezőknek: a Ne-
velők Háza Egyesületnek és a Pécsi Ka-
marakórusnak. Ügyszeretetük, áldozatos 
munkájuk a siker kulcsa. Jártunk Európa 
versenyein, fesztiváljain. Gazdagságukkal, 
helyszíneikkel sokszor nem versenyezhe-
tünk, de a szívélyes vendéglátással, szaksze-
rűséggel, a város szépségével sok mindent 
ellensúlyozhatunk.

Miklós bácsi, Tóni bácsi nem akarunk 
Rátok szégyent hozni. Már csak azért sem, 
mert meg kell felelnünk az Európa Kultu-
rális Fővárosa �010 elvárásainak is

Szauer Dezső,
aki énekesként, szervezőként 

mind a húsz fesztivál-verseny résztvevője
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A hazaszeretet filmje
 – huszonöt év múltán az Együttélésről –
Gyarmathy Lívia és Zalán Vince beszélgetése

id
őm

oz
aik

Huszonöt évvel ezelőtt, 1982-ben készült el Gyarmathy Lívia Együtt-
élés című dokumentumfilmje. Az évforduló alkalmából a Pécsi Kul-
turális Központ IDŐMOZaIK DOKuMENTuMfilmklubja által 
rendezett közönségtalálkozón részt vett Gyarmathy Lívia is, akivel a 
telt házas vetítést követően Zalán Vince beszélgetett. A találkozás kü-
lönlegességéhez hozzájárult az is, hogy Zalán Vince az Együttélés ere-
deti bemutatóját követően –  Történelmi ingajárat címmel –, az elsők 
között írt méltató kritikát a filmről még annak idején...
Somberek és Palotabozsok: két, egymástól alig 
öt kilométernyire található, aprócska község 
Nyugat-Baranyában. Mindkettőt elsősorban 
svábok és bukovinai székelyek leszármazottai 
lakják. Aki csak átutazóban fordult meg ezen 
a vidéken, nem valószínű, hogy bármi is fel-
hívta volna a figyelmét arra, hogy e két nép 
együttélésének alakulásában nem az egymást 
gazdagító kulturális sokszínűség tisztelete, 
hanem a személyes tragédiákban lecsapódó, 
drasztikus történelmi kényszer lett volna 
eleinte a meghatározó erő. Amikor Gyarmat-
hy Lívia és Böszörményi Géza, a nyolcvanas 
évek elején a világháborús ki- és betelepítések 
visszafordíthatatlan lokális következményeit 
kezdték el itt feltérképezni, talán az első lépést 
tették a mindmáig eleven traumák társadal-
mi feldolgozása felé. Munkájuk eredménye 
az Együttélés című alkotás, egyedülállóan gaz-
dag rétegzettségű mikrotársadalmi filmtanul-
mány, de ami ennél is fontosabb: hiteles em-
beri dokumentum, amely huszonöt év múltán 
is eleven erővel hat nézőjére. Gyarmathy Lívia 
történelmi távlatokban is érvényesülni képes 
mély empátiája, a feltörő érzelmekkel együtt 
mozgó, mégis szigorúan tárgyszerű rendezői 
látásmódja elengedhetetlen összetevője en-
nek a kettős dinamikának. A  konfliktusok 
bonyolult hálózata, ugyanis – hiszen az élet 
örök mintákat követ – egy palotabozsoki szé-
kely fiú és egy sombereki német lány szerelmé-
nek történetén keresztül kerül bemutatásra. A 
fiatalok, családjaik és a rokonság mélyen gyö-
kerező ellenérzéseivel szembeszállva, örök hű-
séget fogadnak egymásnak. Végül elkezdődik 
a lakodalom, azaz az ifjú pár virradatig tartó 
„történelmi ingajárata” egy Ladával, a palo-
tabozsoki és a sombereki, a székely és a sváb 
lakodalmas ház között…

Zalán Vince: A magyarországi németek 
kitelepítése, vagy a bukovinai székelyek bete-
lepítése, illetve mindazok a történelmi tények, 
amelyekre az Együttélés című filmed épül, 
nem mondhatni, hogy 1980-81-ben, a film 
készítésének idején a napi újságokban szerepel-
tek volna, sőt, talán egyáltalán nem is voltak 
napirenden akkoriban... Valamiféle személyes 
kötődés inspirált arra, hogy éppen ezt a témát 
dolgozd fel, vagy más, ettől eltérő motívumok 
játszottak szerepet a témaválasztásban?

Gyarmathy Lívia: Az Együttélés máskép-
pen készült, mint ahogyan én általában fil-
mezni szoktam. Az én közelítésem a filmem 
témáihoz, alapvetően érzelmi közelítés. Ezt 
én soha nem tagadtam és nagyon büszke is va-
gyok rá. Nagyra tartom, ha egy filmben igazi 
érzelmek vannak, amelyek által a filmek sem 
lesznek ridegek vagy taszítóak. Az Együttélés 
azonban számomra egy fordított helyzetből 
indult, talán abból a döbbenetből, ami akkor 
ért, mikor elkezdtem megismerni ezt a vilá-
got. Például, amikor Palotabozsokon járva 
azt láttam, hogy a kilenc órai mise magyar 
nyelven folyik, a szagos mise, azaz a nagymi-
se, pedig németül. A rákövetkező héten, pe-
dig a kilenc órai mise volt német nyelven és a 
szagos mise magyarul. Ez engem meglepett, 

és eleinte nem is igazán értettem, hogy mi-
ért kell Palotabozsokon két nyelven misézni. 
Vagy: láttam olyan férfiakat, akik vastag fehér 
gyapjúzoknit viseltek, miközben mások nem 
hordtak ilyesmit... Apránként jöttem csak rá, 
hogy itt bizonyára két különböző népcsoport 
él egyazon helyen, és ezek a különféle embe-
rek alapvetően másféle érzelmi életet élnek, 
másképpen strukturálódtak, eltérő értékeket 

tartanak fontosnak. Mindez elkezdett érde-
kelni és arra gondoltam, hogy egyedülállóan 
izgalmas lenne, ha sikerülne egy filmben is 
bemutatnom. Azokat az embereket, akikkel 
ezeken a településeken járva találkoztam, a 
történelem kényszerítette arra, hogy együtt, 
egymás környezetében éljenek. Amint az is-
meretes, a második bécsi döntés következté-
ben elviselhetetlen lett a romániai székelység 
helyzete. Sokukat vonatra tették, majd rövid 
ideig tartó bácskai letelepítés után, iszonyatos 
nélkülözés árán és embertelen hányattatások 
közepette érkeztek meg végül Magyarország 
területére. Az igazi problémák azonban csak 
ekkor kezdődtek. Tudniillik elsősorban olyan 
helyeken igyekeztek letelepíteni őket, ahol 
szép nagy és gazdag porták voltak. A szép nagy 
és gazdag portákon korábban javarészt olyan 
magyarországi németek éltek, akik többségé-
ben az úgynevezett „Hűség a Hazához” moz-
galomhoz tartoztak. Róluk azt kell tudni, 
hogy németnek vallották magukat, de Ma-
gyarországot tekintették a hazájuknak, tehát 
egyfajta erős szolidaritást vállaltak az ország-
gal és az itt élő emberekkel. A magyarországi 
svábság szegényebb rétegeiből viszont többen 
is a Volksbundba vagy más hasonló szerveze-
tekbe léptek be, mivel helyzetükből fakadóan 
fogékonyabbak voltak a szociális demagógiá-
ra és ezért könnyebb is volt őket megvadítani. 
Voltaképpen ott kezdődött minden, hogy az 
újonnan érkező székelyeket elsősorban olyan 
portákra telepítették be, ahol korábban olyan 
németek éltek, akiknek a saját magyarságuk, 
öntudatuk miatt az eszük ágában sem lett 
volna, hogy az országot elhagyják. Márpedig 
őket telepítették ki, és tulajdonképpen azok 
a németek maradtak itt, akik jóval elesetteb-
bek, szegényebbek voltak. 1945 szörnyű krí-
zise, a háború befejezése után nem sokkal, 
pedig már el is jött 1948-49, amikor a kom-
munisták magukhoz ragadták a hatalmat és 
teljesen megmerevítették az országot. Ekkor 
viszont az történt, hogy a bányákba először a 
németek mentek el dolgozni, ebből fakadóan 

Gyarmathy Lívia

Zalán Vince
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és olyannyira felháborítónak találtam azt a 
helyzetet, hogy egyszerűen nem voltam ké-
pes semmiféle általánosításba belemenni és 
konkrétan arról a családról és azokról az em-
berekről akartam csak beszélni. Tehát ez egy 
filmkészítési módszer, amit én előszeretettel 
alkalmazok. Egyébként is, én már amikor 
évtizedekkel ezelőtt, a Kilencedik emelettel 
Oberhausen-ben nagydíjat nyertem, akkor 
láttam, hogy a magyar dokumentumfilmmel 
csak akkor lehet továbbmenni, ha az ember 
nem „beszélő fejekről” készít filmeket. Ab-
ban a hihetetlenül kiélezett versenyhelyzet-
ben, amikor a televíziót bekapcsolva a nézőre 
zúdul minden szín, látvány és eleddig soha 
nem látott élmény, akkor azzal a magyar film 
nem sokra megy, ha más sem történik benne, 
mint hogy ülnek az emberek a kamera előtt 
és panaszkodnak. Egy ilyen kis jelentéktelen 
történetet, mint ez az Együttélés, ami tényleg 
nem szól többről, mint hogy két nép nem fér 
össze, valahogy úgy kell megcsinálni, hogy az 
végignézhető legyen. A dokumentumfilmjei-
met én általában nagyon is játékfilmesen szer-
kesztem, de az anyag, ami benne van, nagyon 
képlékeny és nagyon is élő, lüktető, akár a szív 
lüktetése – legalábbis remélem, hogy olyan.

– Valójában mi itt a mérce? Egyfelől nem 
láttam még esküvőt, amelyen annyian zokog-
tak volna mint az Együttélésben bemutatott 
esküvőn…

– Mert kevés esküvőre jársz!
– Igen, ez könnyen lehet, hogy csak ezért 

lepett meg, mindazonáltal van egy kedvenc 
Fellini mondásom, ami úgy szól, hogy „sze-
retném egyszer úgy kimondani az igazságot, 
hogy senki se fakadjon sírva.” És mindezt még 
összekötném azzal is, amire te magad is utalsz, 
hogy az Együttélés egy olyan film, ami az igaz-
ságról beszél. Amikor viszont a forgatás zajlik 
és készülnek az interjúk, akkor hogyan lehet 
eldönteni, hogy mi az, ami igaz? Hogy tudod 
elkülöníteni, hogy meddig tart a „film igazsá-
ga” és hol kezdődik az az anyag, amit a leg jobb 
esetben is már csak a „szereplő igazságának” 
nevezhetünk?

– Nem tudok mást mondani, mint azt, 
hogy megérzem. Egyszerűen érzékeny va-
gyok a hazugságra. Nagyon hamar észre tu-
dom venni az álnokságot és a hazugságot, 
hiszen gyakorlatilag ez a mesterségem. Filmes 
vagyok és abból élek, hogy az emberek sze-
mébe nézve megérzem, hogy mi az a határ, 
ameddig a dolog igazi, és utána már nem az. 
Eddig nem fáztam rá, de persze ettől még rá-
fázhatok – bár túl sok filmet már nem fogok 
csinálni, azt hiszem…

– Van egy jelzős szerkezetem, ami a filmjeiddel 
kapcsolatban az eszembe szokott jutni. Így hang-
zik: „konok türelem”. Ezzel én a kérdezési techni-
kádat tudnám összefoglalni, tudniillik a kérdé-
seidben nyoma sincs semmiféle agresszivitásnak, 
ami pedig ma már szinte kötelező. Másfelől pedig 
mindenfajta tudálékosságnak is híján vannak 
az általad megfogalmazott kérdések. Csendesen 
kérdezel, de nem adod fel. Nem hagyod eltéríteni 
magad az érzelmi viharok, élesebben fogalmaz-
va, a hazugságok vagy kisebb füllentések által. Ez 
egyébként a Recsk-filmben is megfigyelhető… id
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ők tölthették be a vezető pozíciókat. Belőlük 
lettek a brigádvezetők, s így újra a főnökeikké 
váltak azoknak a székelyeknek, akik csaknem 
mint az eszelősök, még mindig ragaszkod-
tak ahhoz, hogy várnak, mert ők mindenek 
előtt földet akartak. Sokan még a téeszcsébe 
sem léptek be, aztán végül kénytelenek voltak 
mégis a bányákban elhelyezkedni, ahol a svá-
bok már jóval korábban elkezdtek dolgozni. 
A történelem nagyon érdekes és egyáltalán 
nem olyan egyszerű, ahogyan azt sokszor a 
politikusok igyekeznek velünk elhitetni. A 
történelem ennél sokkal motiváltabb. Az 
ilyen és az ezekhez hasonló beágyazott ellen-
tétek azok, amelyeknek a kontinuitása soha 
nem szakad meg. A ki nem mondott, vagy 

akár a csak félig kimondott szavakból, gesztu-
sokból még a gyerekek is megérzik a mélyben 
lappangó ellentéteket, és még húsz év múltán 
is érezni fogják. Talán már kevésbé, de hát 
ilyen a világ. Aztán később pedig lehet, hogy 
minden össze fog mosódni és egyáltalán nem 
biztos az sem, hogy az jó lesz vagy akár csak 
jobb lesz annál, mint ami most van.

– Ha már az Együttélés című film törté-
netének aktuális jelentőségéről beszélünk, nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy tő-
lünk nem is oly messze, a Vajdaságban is ha-
sonló kitelepítések, lakosságcserék zajlottak le a 
közelmúltban. Néhány évtized elteltével, gya-
korlatilag egy az Együttélés történelmi gyöke-
reit képező szituációhoz hasonló helyzet állt elő 
a jelenben is. Mondhatni, hogy a filmet akár 
ma is leforgathatnád. Az Együttélés azonban 
mégiscsak huszonöt évvel ezelőtt készült, és 
emellett a tény mellett sem mehetünk el szótla-
nul. Amikor a nyolcvanas évek elején belevágtál 
ennek a filmnek az elkészítésébe, akkor a téma-
választás miatt nem gördültek-e eléd bizonyos 
akadályok, amelyekkel meg kellett küzdened?

– A stúdió részéről nem merült fel semmi 
ilyesmi, mivel a filmet rendkívül kevés pénz-
ből és kevesen csináltuk. Egyáltalán nem a 
pénzért dolgoztunk, egyszerűen csak beszél-
ni akartunk minderről. Viszont amikor az 
Együttélés már elkészült, akkor adódtak vele 
kisebb kellemetlenségeink. A filmet nyolc-
van-nyolcvanegyben forgattuk, és 198�-ben, 
amikor a cenzúra a bemutató előtt ellenőrizte 
az anyagot, emlékszem rá, hogy még a mi-

nisztérium is összeült. Az volt ugyanis az 
álláspontjuk, hogy itt „béke van, és nem kell 
a sebeket felszaggatni”. Jól ismerjük ezeket a 
szövegeket és mindenki pontosan tudja azt 
is, hogy ha nem volnának sebek, akkor való-
ban nem is lenne mit felszaggatni... De igazán 
kellemetlen ügyekről mégsem tudok ezzel a 
filmemmel kapcsolatban beszámolni: a mi-
nisztérium elszórakozott velem egy darabig, 
aztán végül mégis bemutathattuk. Voltak 
más filmjeim, amelyekkel több volt a baj.

– Az Együttélés szerkezete kapcsán egyet 
tudsz-e érteni azzal a megállapítással, hogy ez 
a film, bizonyos értelemben véve játékfilmes stí-
lusú alkotásnak is tekinthető? Arra gondolok, 
hogy miközben nagyon finoman megy előre a 
konkrét történet, szövődik a szerelmi szál, ami-
be belefonódik az esküvő és amiben fokozatosan 
elhelyezésre kerülnek az egyes alakok, a háttér-
ben egyszer csak kinyílik egy ablak a történe-
lemre. Az Együttélésben valami olyasmi megy 
végbe, amit a legtöbb játékfilmes csak szeretne 
elérni, hogy tudniillik egyetlen figura maga-
tartásában leképezve, sikerüljön a történelmi 
fejlődést vagy a történelmi helyzet változá-
sait érzékeltetni. Megjelenik egy olyan együttes 
perspektíva, ami a személyes drámát és a törté-
nelmet együtt tudja láttatni...

– Mielőtt erre reagálnék, egy meglehetősen 
kemény dolgot szeretnék mondani azzal kap-
csolatban, hogy azok a fajta problémák, ame-
lyeket az Együttélésben ábrázolok, miért nem 
mosódnak el, illetve miért nem mosódhatnak 
el teljesen. Ha teszem azt egymillió, valahon-
nan keletről jött ember most Magyarországra 
érkezne, akkor ugyanezt a filmet meg lehetne 
csinálni, csak talán még annál is keményebb 
lenne a végeredmény, mint amilyen akko-
riban, 198�-ben lett. Ugyanis nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni azt, hogy az Együttélés 
történetének igazi drámája már 1945-46-ban 
lezajlott. Voltaképpen ebből fakad az is, hogy 
én ezen a filmen egyfajta fordított helyzetből 
kezdtem el dolgozni, hiszen előbb kezdett 
el érdekelni maga a történelmi szituáció és 
tulajdonképpen ehhez kezdtem el keresni a 
történetet, azaz a házasulandó embereket. 
Hónapokig csak járkáltam faluról-falura, 
házról-házra, azt kérdezgetve, hogy lesz-e itt 
esküvő és ki kit vesz majd el. Egy kockás fü-
zetben naplóztam, hogy kik a házasulandó 
párok, miközben azt is igyekeztem mérlegel-
ni, hogy leendő szereplőim vajon elég erősek 
lesznek-e ahhoz, hogy elbírják majd egy film 
terheit... Az Együttélés általad játékfilmes-
nek nevezett szerkesztésmódjával kapcsolat-
ban egyébként teljes mértékben igazat kell, 
hogy adjak neked. Azokban a filmjeimben, 
amelyekben megpróbálok vállalni bizonyos 
fajta általánosításokat, gyakorlatilag bár do-
kumentumelemekkel dolgozom, mégis egy 
nagyon erőteljes és tudatosan felépített játék-
filmes dramaturgiát alkalmazok, és ebben a 
szerkezetben bújnak meg tulajdonképpen a 
dokumentumfilmes elemek. Így csináltam az 
Együttélést, és így csináltam a legutóbbi film-
jeimet a A mi gólyánkat vagy a Táncrendet 
is. A Kilencedik emeletet viszont nem, mivel 
ott egy olyannyira erőteljes érzelmi hatás ért, 

Részlet a filmből
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– Lehet, hogy valóban így van. Én mindenesetre különösebb rende-

zői erénynek nem tartom ezt a magam részéről. Ki így csinálja, ki úgy 
csinálja – nyilván van olyan filmes is, aki addig gyötri a riportalanyait, 
míg azok mindent elmondanak, amit ő hallani akart. Én nem lennék 
képes ilyesmire, már csak azért sem, mivel mindig is tartottam magam 
ahhoz az elvhez, hogy mástól sem kérhetek soha többet annál, mint 
amennyit magamtól is elvárok. Nem szabad a riportalanyt kizsákmá-
nyolni. Engem mindig felbosszant az, ha egy filmben azt látom, hogy 
agyongyötrik a filmalanyokat és addig manipulálják, kínozzák őket, 
amíg a készítők prekoncepcióihoz igazodó eredmény meg nem szüle-
tett. Természetesen mindenkinek vannak prekoncepciói. Hisz anélkül 
el sem lehet kezdeni a forgatást, hogy ne tudja az ember, hogy mit akar 
csinálni. De soha nem szabad senkit sem kihasználni. A filmesnek olyan 
személyiségnek kell lennie, vagy sokkal inkább olyan személyiséggé kell 
válnia, hogy higgyék el neki azt, hogy nem azért csinálja, amit csinál, 
és tér vissza akár századszor is ugyanarra a dologra, mert a szereplőit 
meg akarná alázni vagy nevetségessé szeretné tenni... Én ennél sokkal 
nagyobb léptékben gondolkodom. Számomra nincs nagyobb dolog 
annál, hogy egy egyszerű film, amelyet, mint például az Együttélést, 
huszonöt évvel ezelőtt csináltam, mind a mai napig érdeklődést vált ki, 
gondolkodásra késztet valakit. Huszonöt év márpedig nem kis idő...

Hozzászólás a közönség soraiból: Nem véletlen, hogy ez így van, hi-
szen az Együttélés megőrizte az aktualitását. Ha csak azokra a szélsőséges 
ideológiákra gondolunk, amelyekre ebben a filmben is történik utalás, ak-
kor elmondható, hogy attól függetlenül, hogy ezek új köntösbe bújtak,  ha-
sonlóan szélsőséges hangok, vélemények napjainkban is tetten érhetők…

– Az ember nem tud tanulni a történelméből. Újra és újra el kell 
buknia, aztán fel kell állnia, végül ismét el kell kövesse ugyanazokat a 
hibákat. Az ember nem annyira okos. Ha okos lenne, akkor nem len-
ne többé háború, nem lenne több ellentét, és csaknem olyan boldogan 
élhetnénk mint a madarak…

– Mégis óriási különbség van aközött, ha az ember különböző ideoló-
giákat gyárt vagy pedig filmet csinál annak érdekében, hogy ne ismétlőd-
jenek meg bizonyos korábban elkövetett hibák... E kérdéskör kapcsán én 
nagyon szeretem idézni Eötvös Józsefet, aki éppen a nemzetiségi ellenté-
tek kapcsán hívta fel a figyelmet azokra az „egy-okú” egyénekre – vagy, 
ha tetszik, igaz lehet ez nagyobb csoportokra, népekre is – akik azt ál-
lítják, hogy „az én bajom egyetlen okból származik és ennek az egyet-
len oknak a megszüntetésével az én helyzetem vagy a mi helyzetünk is 
megjavul”. Ez az ideológiai alapállás azt sugallja, hogy ha eltűnnének 
a föld színéről ezek vagy azok az emberek, vagy dolgok, akkor azzal ne-
künk sokkal jobb lenne. Ez a fajta gondolkodás sajnos kikerülhetetlenül 
és mindig is jelen van, akármilyen távolságra is próbálunk visszamenni 
a történelemben. Talán ebből a szempontból is kifejezetten szerencsés 
és találó a filmed címe: Együttélés. Nem csak egy másik emberrel való 
együttélésre utal, hanem arra is, hogy a múltunkkal és a történelmünkkel 
is együtt kell tudnunk élni – akár tetszik, akár nem. Mit szólnál, ha azt 
mondanám, hogy az Együttélés a hazaszeretet filmje is?

– Meglepő, amit most mondtál és ha jól meggondoljuk, akkor 
egyáltalán nem alaptalan. Mind a bukovinai székelyek, mind pedig a 
magyarországi németek valami miatt nem mozdultak el innen, itt ma-
radtak Magyarországon. Bármilyen nehéz is volt sokszor, mégis min-
den tudásukkal és erejükkel, akár az utódaik által is, de többre akartak 
jutni. Sokan voltak, akik például az egykori NDK területéről szöktek 
vissza Magyarországra. Elképesztő, hogy megalázták és kiűzték őket, 
elvették mindenüket és ők valami miatt mégis úgy érezték, hogy vissza 
kell ide jönniük. Valami visszahozta őket, valami olyasmi, amit talán 
soha nem fognak tudni megfogalmazni, és nem tudunk szavakba ön-
teni mi sem, akik szintén mehettünk volna százfelé, de mégis valami 
itt tartott, ide kötött bennünket. Ahogy te az imént Fellinit idézted, 
most hadd idézzem őt én is. Fellini valahol azt mondja, hogy „a vi-
lág tele van csodával, csak észre kell venni”. Ilyen csoda az is, hogy ezek 
az emberek ezt a földet ennyire szeretik. Tudják, hogy itt vannak a 
gyökereik, de nem csak nekik, hanem a nagyszüleiknek, dédszüleik-
nek is, csakúgy mint a gyermekeiknek. Viszik és hurcolják magukban 
mindazokat a géneket, tulajdonságokat, akarásokat, amelyeket továb-
badnak az utánuk következőknek. Igen, valóban azt kell mondanunk, 
hogy az Együttélés a hazaszeretet filmje – még ha én ezelőtt még nem 
is gondoltam erre így soha…

Szerkesztette: Fenyvesi Kristóf

Kicsit olyan ez, mintha a rabszolgahajcsár arról panaszkodna, 
hogy embereinek izomereje már nem a régi. Pedig ő mit sem vál-
toztatott praxisán, még tán havi egy vitamintablettát is belekever 
az amúgy ehetetlen ételbe.

Így vagyok ezzel az „Uramisten, mi lesz velünk?” rémképpel. 
Enyhe volt a tél. Valóban, magam sem emlékszem ilyenre, hogy 
fagypont alá ritkán süllyedt a hőmérséklet. Igen. Itt Magyaror-
szágon. De jelentem, a világ nagyobb részén kutya egy hideg volt. 
Száraz, meleg április. Emlékszünk 1990 tavaszára, amikor március 
15-én kinyílottak a tulipánok és virágba borultak a gyümölcsfák? 
És ugyanazon a nyáron milyen kegyetlen meleg lett? De a teljes-
séghez hozzátartozik az is, hogy a tél viszont farkasordító volt, alig 
vártuk már a tavaszt. És akkor senki sem nyilatkozott rémült orcá-
val, hogy globálisan melegszünk.

Természetesen más kérdés az a farizeus hozzáállás, hogy a TV-
műsor előtt, melyben aggódó, vagy éppen pökhendi, cinikus poli-
tikusok és szakértők nyilatkoznak a klímaváltozásról, épp csak két-
három autóreklám megy le. Ez pedig ugye implicite nem tesz jót 
a CO� kibocsájtásnak, vagy én tévednék? Feje tetejére állt itt is a 
világ. Az alternatív hajtóanyagok keresése helyett ma is a demokrá-
cia leple alatt öldökölnek Irakban és egyebütt az olajért, holott rég 
lejárt szólam, hogy mi lenne, ha a fegyverkezésre szánt pénzeket 
megújuló, vagy legalábbis kevésbé környezetszennyező energiafor-
rásokra fordítanánk. Katasztrófa. Mert az undorítóan pénzéhes, 
de igen szűk olajlobbinak ez nem érdeke. Sőt, ellenérdeke. Már-
pedig hogy lehet az, hogy az éves többmilliárdos haszon helyett 
csupán néhány millióval kell beérni?

Parasztvakítás az is, amit a különböző egyezmények kapcsán 
deklarálnak. Az autók meg csak pöfögnek, számuk egyre nő, az 
üvegházhatás pedig érvényesül. Persze, hogy hol és mennyire, erről 
ugyancsak megoszlanak a vélemények. Semmiképp nem szeret-
ném, ha úgy tűnne, én is elbagatellizálom a kérdést, sőt! Fiaimat is 
arra nevelem, hogy figyeljenek környezetükre, ne pazarolják feles-
legesen a vizet, áramot. De addig, amíg a jólét és a sokak számára 
követendő minta szimbólumai hatalmas luxusautókból vigyorog-
nak porcelánfogaikkal ránk, miért is várjuk, hogy népszerű legyen 
az elektroautó? Az egyik neves német autógyár megalkotta hid-
rogénhajtású négykerekűjét. Luxuskivitelben. A német miniszter-
elnök azért mégis a benzines verziót használja. Vicces, nem?

Érzésem szerint a klímaváltozás és globális felmelegedés kap-
csán a legnagyobb baj ugyanaz, ami az átkosban volt: a kollektív 
felelőtlenség, a képmutató magatartás és a számonkérés hiánya. De 
ez már csak így van. Az emberiség önpusztító ténykedése követ-
kezmények nélkülinek tűnik. Hogy meddig, azt majd meglátjuk, 
de gyanítom, nem a sajtóból, hanem saját bőrünkön tapasztaljuk 
azt. Több hiteles szakértő véleményére lenne szükség és olyan jó 
lenne, ha nem korrupt politikusok nyilatkoznának erről a húsba-
vágó problémáról. De a média hatalma nagy. Eleddig nem tudtam 
eligazodni az irányvonalak és a tudományos tények között. Nincs 
egyértelmű igen, vagy nem, hallani gyomorforgató híreket a tudo-
mány manipulálásáról, meghamisított jelentésekről. A percemebe-
reknek ez nem gond. Ők csak estig látnak, nekik a holnap nem 
számít. És addig pedig tövig nyomják a gázt.

Sosem szerettem a szélsőségeket, és ez érvényes a 
tudományos, illetve áltudományos megállapítások-
ra is. A globális felmelegedés témaköre is számtalan 
kérdést vet fel bennem – s gyanítom – nem vagyok 
ezzel egyedül.

Dr. Kanizsai Péter

A globális felmelegedésről
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Május elseje a népi kalendáriumnak is 
jeles napja. Ez a nap a tavasz beállásá-
nak ünnepe, az ilyenkor állított május-
fa a természet újjászületésének jelképe. 
Már a XV. Században is élt az a szokás, 
hogy a házakat zöld lombokkal díszí-
tették fel.

A májusfaállítás hazánk egész terü-
letén ismert. A májusfát elsősorban a 
legények állítják a lányoknak. Régen a 
fát főként lopták, s ezért a hatóságok 

igen sokszor tiltották ezt a szokást. A 
hatósági rendelet azonban mit sem ért, 
hiszen e fával adta tudtára a legény a fa-
lunak, hogy melyik lánynak udvarol. A 
májusfa általában nyárfa vagy jegenye. 
Egyes vidékeken a legények a már feldí-
szített fát állították fel, másutt ez a fel-
adat a lányra és édesanyjára hárult. Sok 
helyütt pünkösdkor vagy május utolsó 
napjaiban kitáncolták a fát, vagyis a fa 
kidöntése táncmulatság keretében, mu-
zsikaszó mellet történt.

Május 4-én a ház tűzvész elleni védő-
szentjére, Szent Flóriánra emlékezünk. 
Flórián római katonatiszt volt Nori-
cumban, a mai Ausztriában. Diocle-
tianus uralkodása idején szenvedett 
hitéért vértanúságot. A legenda szerint 
már gyermekkorában megmentett egy 
égő házat az elhamvadástól. A tűzzel 
dolgozók védőszentje lett, de a gyakori 
tűzesetek miatt a barokk kortól kezd-
ve már minden tehetősebb polgár há-
zának homlokzatán fülkébe állították 
szobrocskáját. 

A naphoz fűződő népszokások is ez-
zel kapcsolatosak. Egyes falvakban nem 

V. Tarr Judit

Jeles napokról álmodom
A latin Maius hónapot Ovidius szerint a meglett korúak (maiores) 
tiszteletére nevezték volna el. Valószínűbb azonban, hogy a régi római 
Maia istennő vagy férfi párja Maius volt a névadó. Jelképe a zöldru-
hás, virágfüzéres ifjú, jobbjában az Ikrek rózsakoszorús emblémájá-
val, baljában kosár, tele eperrel és a május egyéb adományaival.
A hónap a csillagászati naptár szerint Ikrek hava. régi magyar neve 
Pünkösd hava.

raktak tüzet, nem sütöttek kenyeret, a 
kovácsok nem dolgoztak. Néhány fa-
luban ezen a napon csak új, ősi módon 
csiholt tűzről szabad tüzet gyújtani.

Május 6. Szent János evangélista és 
apostol emlékünnepe. Olajban főtt 
Szent Jánosnak is emlegetik. Az el-
nevezés onnan ered, hogy Domitia-
nus császár idején a már idős apostolt 
fortyogó olajjal teli katlanba vetették. 
János nemcsak hogy sértetlenül lépett 
ki belőle, de valósággal megfiatalo-
dott. 

Ezen a napon vetik a babot, a borsót, 
a lencsét, ezért a régi kalendáriumok 
Babevő Jánosként tartották számon.

A májusi fagy rettegett szentjei Pong-
rác, Szervác, Bonifác 1�-én, 13-án, 14-
én gyakran „leszüretelnek” névnapju-
kon, pusztító fagyokat hozva a kertekre. 
E néphitnek tudományos alapja is van. 
Május közepén gyakori a jelentős mér-
tékű lehűlés.

Áldozócsütörtök ebben az évben 17-re 
esik.  Mozgó ünnep, a húsvét utáni ha-
todik vasárnap előtti csütörtök. Krisz-
tus mennybemenetelének ünnepe. 
Teljes asszonyi dologtiltó nap, csupán 
palántázásra és tökvetésre használhat-
ják fel. Mivel dologtiltó nap, az asszo-
nyok a szentmise után fekete ruhában 
csendes menetben kenderkézni men-
nek. A néphit szerint az a bor, amelyet 
ezen a napon isznak, vérré változik, 
ezért a betegeket gyakran kínálgatják, 
az egészségesek viszont borral böjtöl-
nek.

Az utolsó fagyosszent Orbán, �5-én 
van névünnepe. I. Urbanus pápa ��0-
�30 között uralkodott. Állítólag ő ren-
delte el, hogy a misekelyhet nemesfém-
ből készítsék. Orbánt a szőlőművesek, 
kádárok, kocsmárosok választották 
védőszentjüknek. Szobrot, kápolnát 
emeltek a szőlőhegyen tiszteletére. Ha 
neve napján szép idő járja, szobrát fel-
virágozzák, ha fagyot hoz, kővel dobál-
ják, megpálcázzák, leköpdösik szobrát.

 Általában ezidőtájt rajzanak a mé-
hek, ezért Orbán bogarainak is nevezik 
őket. 

A húsvét utáni 50. nap �7-én van. Ez 
a pünkösd, melyen a Szentlélek eljöve-
telére és az egyetemes egyház születés-
napjára emlékezünk. 

A pünkösdhöz különböző eredetű és 
korú népszokások fűződnek, a legar-
chaikusabb a pünkösdi királyválasztás. 
Európa-szerte elterjedt szokás volt. 
Versengés útján választották, hatalma 
rendszerint egy napig, de legfeljebb 
egy évig tartott. Dologtiltó nap. Ti-
los mezőgazdasági munkákat, és egyes 
házimunkákat végezni. Néhány helyen 
e napon tartják a barátságkötő mátká-
lást. Szokás volt a cselédvásár, továbbá 
a községi pásztor megajándékozása. 
Kirándulásokat, táncmulatságokat is 
rendeztek ezen a napon. Az ünnep ter-
mészetes jelképei a zöld ág és a rózsa.

Május 30. a Szent Jobb megtalálásá-
nak emléknapja. Amikor Szent László 
király 1083. augusztus �0-án Szent Ist-
ván fehérvári sírját kibontatta, a holt-
test jobb keze a királyi pecsétgyűrűvel 
már nem volt a sírban. A gyanú Mer-
kúr fehérvári prépostra terelődött, aki 
ereklyegyűjtő szenvedélyéről volt híres. 

A következő évben ezen a napon a pré-
post mindent bevallott, de a büntetés 
elkerülése érdekében legendát kerített 
a tolvajlás köré. Eszerint az ereklyét egy 
angyal bízta rá. László király a magya-
rázatot elfogadta, s a helyszínen egy 
új kőmonostort építtetett. Ez a Szent 
Jobb monostor. 

Májusfa

Szent jobb
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20. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus 

Verseny és Kodály Szimpózium
Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulójára

Pécs, 2007. május 24-28.

2007. május 24-25.

Kodály zenei nevelési koncepciója 
és zeneszerzői munkássága

nemzetközi szimpózium 

Védnök:
Kodályné Péczely Sarolta

Levezető elnök:
Szőnyi Erzsébet 

nyugalmazott egyetemi tanár
Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus

Helyszín: Baranya Megyei Közgyűlés Díszterme 
(Pécs, Papnövelde u. 5.)

Program:

Május 24., csütörtök

15.00  Köszöntő

15.05  A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
 éltető elvei 
 Előadó: ifj. Sapszon Ferenc, Liszt-díjas karnagy

15.45  Nincs teljes személyiség zene-ének nélkül
 Előadó: Hámori József, az MTA alelnöke

16.�5 Kávészünet

16.40 Molnár Anna megtérése
 Előadó: Tillai Aurél, professor emeritus

17.�0  …A haza fényre derül…” – Gondolatok a   
„Huszt” és a 
 „Rabhazának fia” c. művekről
 Előadó: Lakner Tamás, egyetemi docens
 Közreműködik a Pannon Volán Zrt.
 Bartók Béla Férfikar

19.30 Ünnepi Kodály Hangverseny
 a Baranya Megyei Közgyűlés  dísztermében  
Közreműködnek: 
 Kovács István – basszus 

 Fodor Gabriella – zongora  
 Veszprémi Liszt Ferenc Kórus
 Pannon Volán Zrt. Bartók Béla Férfi Kar
 Bartók Leánykar
 Pécsi Kamarakórus

2007. május 25. péntek

9.00   Kodály pedagógia és az OAKE program
 Amerikában
 Előadó: Beth McCoy, karnagy (Bristol, USA)

9.40 Homérosz és a magyar népdal hangja –
 Kodály dalköltészetéről
 Előadó: Ittzés Mihály, az LFZE
 Kodály Intézet tanára

10.�0 Kávészünet

10.35 Játék, művészet, közösség
 Előadó: Andrásfalvy Bertalan, etnográfus

11.15 Kapcsolatom Kodály Zoltánnal
 Előadó: Szőnyi Erzsébet,
 Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus

11.55 Összefoglalás, hozzászólások

20. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus 
Verseny, 2007. május 25-28.

A Nevelők Háza Egyesület, valamint a Pécsi Kamarakórus 
2007. május 25-28. között negyedik alkalommal rendez 
kamarakórus versenyt a nemzetközi fesztiválok folytatása-

ként.

Program

Május 25-én, pénteken

19.00 Nyitóceremónia a Jókai téren
 A kórusokat és vendégeket Tasnádi Péter, 
 Pécs város polgármestere köszönti 
 Megnyitót mond Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas
 zeneszerző
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�0.00 Nyitóhangverseny a Bazilikában 
 Műsor
 Kodály Zoltán: Köszöntő
 Tillai Aurél: Tüke mise
 (hangverseny bemutató)
 G.Rossini: Stabat Mater
 Közreműködik: a Pannon Filharmonikusok
 és Pécsi Kamarakórus
 Vezényel: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy
 Belépődíj: 1500,- Ft felnőtteknek,
 700,- Ft diákoknak, nyugdíjasoknak

Május 26-án, szombaton 

9.30 Gyorstanulási verseny a Leőwey Klára
 Gimnáziumban (első forduló)

15.30 a Verseny második fordulója (A)
 a Dómmúzeumban (Pécs, Káptalan u. 8.)

Fellépő kórusok: VÁrOSMINOr KAMArA-
KÓruS – budapest, brILLANTE ÉNEK-
LŐ EGYESÜLET – balatonfüred, GE-
SuALDO KAMArAKÓruS – budapest, 
ISHANGO CHAMbEr CHOIr NAMur 
– Namur, belgium, GrASSALKOVICH 
ÉNEKEGYÜTTES – Hatvan, ZENSKI 
HOr SrEDNJE MuZICKE SKOLE TuZ-
LA – Tuzla, bosznia- Hercegovina, AMA-
DEuS KÓruS – budapest

18.00 Fesztiválhangverseny a Csontváry Múzeumban
Fellépő Kórusok: ENSEMbLE „ISKrE” 
– Tuzla, bosznia- Hercegovina, MENEGA-
LI FÉrFIKAr – Nyíregyháza, PrOVOCAL 
KAMArAKÓruS – budapest, QuArTET-
TO VOCALE – Pécs, SIKLÓS VÁrOS ÉS A 
SIKLÓS ÉS VIDÉKE TAKArÉKSZÖVET-
KEZET VEGYESKArA – Siklós, TuZLAN-
KE – Tuzla, bosznia- Hercegovina 

�0.00 a Verseny második fordulója (B)
 a Dómmúzeumban (Pécs, Káptalan u. 8.)

Fellépő kórusok: AuLA KAMArAKÓruS 
– budapest, PESTSZENTLŐrINCI VÖ-
rÖSMArTY LEÁNYKAr – budapest, 
CANT’ArT ÉNEKEGYÜTES – Győr, PrO 
MuSICA KAMArAKÓruS – Szabadka, 
Szerbia, VESZPrÉMI GIZELLA KÓruS 
– Veszprém, KArCAG VÁrOS VEGYES-
KArA – Karcag, HIGHLANDS YOuTH 
ENSEMbLE – bristol, uSA

Május 27-én, vasárnap

11.00 a Verseny második fordulója (B)
 a Dómmúzeumban (Pécs, Káptalan u. 8.)

Fellépő kórusok: AuLA KAMArAKÓruS 
– budapest, PESTSZENTLŐrINCI VÖ-
rÖSMArTY LEÁNYKAr – budapest, 
CANT’ArT ÉNEKEGYÜTES – Győr, PrO 
MuSICA KAMArAKÓruS – Szabadka, 
Szerbia, VESZPrÉMI GIZELLA KÓruS 
– Veszprém, KArCAG VÁrOS VEGYES-
KArA – Karcag, HIGHLANDS YOuTH 
ENSEMbLE – bristol, uSA

15.30 a Verseny második fordulója (A)
 a Dómmúzeumban (Pécs, Káptalan u. 8.)

Fellépő kórusok: VÁrOSMINOr KAMArA-
KÓruS – budapest, brILLANTE ÉNEK-
LŐ EGYESÜLET – balatonfüred, GE-
SuALDO KAMArAKÓruS – budapest, 
ISHANGO CHAMbEr CHOIr NAMur 
– Namur, belgium, GrASSALKOVICH 
ÉNEKEGYÜTTES – Hatvan, ZENSKI 
HOr SrEDNJE MuZICKE SKOLE TuZ-
LA – Tuzla, bosznia- Hercegovina, AMA-
DEuS KÓruS – budapest

15.30 Fesztiválhangverseny a
 „Pünkösdölő a Sétatéren” rendezvény keretében

Fellépő kórusok: ENSEMbLE „ISKrE” 
– Tuzla, bosznia- Hercegovina, PrOVOCAL 
KAMArAKÓruS – budapest, QuArTET-
TO VOCALE – Pécs, SIKLÓS VÁrOS ÉS A 
SIKLÓS ÉS VIDÉKE TAKArÉKSZÖVET-
KEZET VEGYESKArA – Siklós

16.30 Fesztiválhangverseny a „Pünkösdi
 Nyitott Pincék Palkonyán” rendezvény keretében
 Fellépő kórusok: TuZLANKE – Tuzla,
 bosznia- Hercegovina, MENEGALI
 FÉrFIKAr – Nyíregyháza

�0.00 Az UniCum Laude Énekegyüttes hangversenye a 
 Hotel Palatinus Bartók termében
 Belépődíj: 1000,- Ft

Május 28-án, hétfőn

11.00 Gálahangverseny és díjkiosztó ünnepség
 a Dr. Romhányi György Aulában (POTE)
 A Verseny ünnepélyes zárása 

Jegyelővétel:
Civil Közösségek Háza – Pécs, Szent István tér 17.

Pécsi Kulturális Központ Információs Irodája – 
Pécs, Széchenyi tér 1.
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Az ExperiDance társulat 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy szétröppentse a világba a román Sándor nevével fém-
jelzett, kategóriájukban egyedülállóan nagyszabású táncprodukciók hírét. Darabjaik hazánkban a legkeresettebb 
színpadi táncprodukciók közé tartoznak, előadásaikon minden alkalommal fergeteges sikert aratnak. Hatalmas él-
ményt nyújt a nézők számára könnyed, gyors mozgásuk, virtuóz tánctudásuk, és az, hogy nem „csak” fantasztikusan 
táncolnak, hanem játszanak is a színpadon. Ezen kívül természetesen a remekül eltalált zenétől a gyönyörű jelmeze-
kig minden a nézők elvarázslását szolgálja. 
Az ExperiDance Tánctársulat elkötelezettsége: 
„Kevés olyan sokarcú kifejezési forma létezik, mint a mozgás, a tánc. Amióta emberek élnek, azóta létezik tánc a 
földön. A tánc és az ember egymástól elválaszthatatlanok. 
Nekünk magyaroknak olyan tánchagyományaink vannak, amelyek a világon mindenhol híressé és kedveltté váltak, 
ismertté tették országunkat. Ezalatt több generáció felnőtt, átalakult a világ, változott az emberek igénye, ízlése. 
A mai táncosok feladata mára sokkal nehezebb, összetettebb, mint elődeiké volt, hisz úgy kell megőrizniük és nép-
szerűsíteniük a régi tánchagyományokat, hogy azok a mai emberek számára is érthetővé, élvezhetővé váljanak. Ezt a 
nehéz feladatot vállalta tánctársulatunk produkcióival. 
Őszintén hiszünk abban, hogy múltunkat megbecsülve, értékeinket megőrizve sikerül felébreszteni a néptánc iránti 
hagyománytiszteletet több mint 50 éves Csipkerózsika álmából.”
Szerintem Csipkerózsika jó pár éve nem alszik már… A Társulat pécsi fellépésén Vona  Tibor ügyvezető igazgató 
avatott be a kulisszatitkokba.

– Hogyan választják ki, hogy melyik da-
rabot állítják színpadra?

– A témakör felelőse általában Schwaj-
da György. Neki hihetetlen jó szimata van 
ahhoz, hogy melyik művet érdemes tánc-
ba átdolgozni. A prózai művek közül nem 
minden mutat ugyanis ennyire jól a szín-
padon. Ludas Matyi történetét is ő válasz-
totta ki, amiből készült a Revans, és Arany 
János vígeposzát is, a Nagyidai cigányokat. 
Övé az ötlet, és ő felel a forgatókönyvért és 
a dramaturgiáért. 

– Külföldön is egyre több a fellépésük. 
Mennyire értik ott, hogy miről szól az Ezer-
egyév, vagy a Revans?

– Mindkettő járt már külföldön, Né-
metországban nem egyszer játszottuk már 
az Ezeregyévet, Finnországban pedig a Re-
vans futott már több alkalommal. Fontos, 
hogy nem táncfesztiválokon, hanem ren-
des jegyértékesítési rendszerben, amikor 
megveszik egy félig vagy esetleg teljesen 
ismeretlen együttesre a jegyeket. Az Ezer-
egyévnél kicsit bizonytalan vagyok. Azt 
gondolom egyébként, hogy mindegyik 
produkciónknál a látványelemek, a fény, 
a hang, a tánc, koreográfia, a zene elvonja 
a figyelmet a dramaturgiáról. A Revansnál 
teljesen tisztán levették, hogy egy népi hős-
ről szól, merthogy népi hősök mindenhol 
vannak, csak Till Eulenspiegelnek, vagy 
Robin Hoodnak hívják. Az, hogy a kisem-
ber talpra áll és megmutatja, egy általános 
üzenet. Minden országnak megvan a maga 
Ludas Matyija. Egyre populárisabb dara-
bok készülnek, melyeknek az értelmezése 
egyre általánosabb, mint pl. a Steel – a fém 
legendája, amely egy olasz-magyar koop-
rodukció. Ott kimondottan a nemzetközi 
piacot kívántuk megszólítani. Vagy itt az 

új összeállításunk, a Best of ExperiDance 
kétfelvonásos változata, amely az egész es-
tés produkciók legjobb részeit tartalmazza, 
ott már szinte nincs is dramaturgia, hanem 
a leglátványosabb részek vannak egymás-
hoz kapcsolva. Egy olyan stílust hoztunk 
létre, ami érdekli a világot. Hét éve léte-
zünk, három éve járunk külföldre. Az első 
négy évben bizony komoly két-
ségeink voltak, hogy ezt csak a 
Kárpát medencében értik, amit 
mi. Most volt a lengyelországi 
turnénk, 1800 ember – köztük 
Lengyelország közjogi főméltó-
ságai – állva tapsoltak �0 percen 
keresztül az Ezeregyévre. Tehát 
az Ezeregyévnek is megvolt a 
maga turnészériája, és működik. 

Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk 
azokra a táncértékekre, melyeket a stílus-
jegyeken keresztül létrehoztunk.

– Egyre nagyobb a társulat rajongótábo-
ra. Mekkorára tehető?

– Nem tudom, nincsenek erre vonatko-
zó felméréseink. Két nagyon fontos szám: 
több, mint ezer teltházas fellépésen va-
gyunk túl, és 600 000 nézőt sikerült meg-
szólítanunk és elhívnunk az ExperiDance 
előadásaira, ők azok akik jegyet váltottak. 
Most nem arról beszélek, amikor a Hősök 
terén, az Uniós csatlakozáskor 70 000 néző 
állt velünk szemben és 16 nemzetközi tévé-
csatorna közvetített minket, hanem azok-
ról, akik a szombat estéjüket ránk szánják 
és még pénzt is áldoznak ezért. Ez nagyon 
nagy felelősség, mi ezt ténylegesen felelős-
ségtudattal éljük meg. Az emberek hálásak 
az igényes produktumok iránt, nem lehet 
már őket bevinni az erdőbe. Rengeteg 
külföldi járt már Magyarországon, tudják 
pontosan, mi a jó és rossz produkció kö-
zött a különbség. Úgy gondolom, hogy 
nekünk egészségesen populárisan mindig 
is a közönség lesz a kontrollunk, és ez meg-
hálálja magát. 

– Hogy kezdődik el egy előadás létrehozá-
sa? Mennyi idő telik el az ötlet felmerülésétől 
a bemutatóig?

Ezeregyév

Revans



2007. május 11

Ba
ra

ny
ai

kö
ze

lr
ől

– Közel egy év. Első az ötlet, kimazso-
lázva belőle a lényeget, dramaturgiailag il-
lesztve, aztán a zenei alapok, és erre elindul 
a koreográfia megépítése. Nagyon fontos, 
hogy egy fix stábbal dolgozunk. Nagyon 
büszkék rá és le is védettük az embléma for-
májában a fémjelet: magyar produktum. 
Ez minden anyagunkon ott van, hisz csak 
magyar alkotókkal dolgozunk, a zeneszer-
zőtől a dramaturgig, a táncostól a koreog-
ráfusig, az arculatért felelős grafikusig. Az 
ExperiDance jelenséget közvetlenül egy 
50 fős művészcsapat, egyéb tekintetben 
egy 150 fős háttérapparátus, tehát mint-
egy kétszáz ember generálja, és itt minden-

ki magyar. Czomba Imre a zeneszerzőnk 
és nagyon fix a stáb, egy jól összeszokott 
team, akik szemmel láthatóan együtt na-
gyon nagy sikereket tudnak létrehozni. 

– A koreográfia csak Román Sándor fejé-
ben születik meg, vagy a táncosok is belevi-
hetik a saját ötleteiket?

– A táncosok is belevihetik, mi több, a 
táncosok közül nőtt már ki egy új koreog-
ráfus, Vári Bertalan személyében. Ő már 
társkoreográfusként van feltüntetve, tehát 
van két nagyon jó képességű koreográfu-
sunk. De természetesen ezek elsősorban 
Román Sándor koreográfiái és az ő neve 
fémjelzi a produkciókat.

– A táncosok mennyire leterheltek, meny-
nyi gyakorlást igényel ez a fantasztikus tel-
jesítmény?

– Nagyjából hat szabadnapjuk van egy 
hónapban. Egy átlagos hónapban van 14 
fellépésünk, de nem egyszer előfordul, 
hogy 18. Ezt a munkamennyiséget csak 
úgy lehet bírni, ha nem munkaként, hanem 
élethivatásként éljük meg. Az egy kegyel-
mi állapot, ha az ember olyat csinál, amit 
szeret. Nagyon sok milliárd ember elmegy 
reggelente dolgozni, de csak egy szűk réteg 

szereti, amit csinál. Van egy még szűkebb 
réteg, aki ezzel jól is keres, meg tud belőle 
élni, de még mindig nem ez a legszűkebb 
réteg, hanem az, aki a kontrollingjaitól, 
családjától, főnökétől azt kapja, hogy jól 
végzi a munkáját. Ezek az emberek éven-
te 150-170 alkalommal a képükbe kapják, 
hogy jó az, amit csinálnak. Ez fantasztikus 
érzés. Itt is már az első felvonás után meg 
voltak őrülve az emberek, sikoltoztak, hu-
jogattak. Jönnénk mi többet is, de ennyi 
fér bele. A kényes egyensúlyra vigyázunk, 
nem akarunk eltűnni Magyarországról. Ez 
úgy működik, hogy egyszer meghívnak, 
onnantól elindul egy �0-40-60 előadásos 
széria, és egyszer csak azt veszi észre az em-
ber, hogy éveken keresztül nem talál haza. 
A „B” stáb építése pedig nem olyan köny-
nyű dolog. A repertoárunkba – jelenleg 
öt egész estés produkciónk fut színpadon 
– betanulni három év. Tehát ha most fel-
veszek �8 nagyon tehetséges embert, azok 
három év múlva fogják azt tudni, amit a 
mostani táncosok a lábukban és a fejükben 
tartanak pillanatnyilag. Hisz ez egy folya-
matos tanulás �000-óta.

– Vannak tartalék táncosok?
– Nincsenek. A Táncművészeti Főiskola 

végzős hallgatóinak nagyjából a fele hoz-
zánk szeretne jönni. Nem tudunk ennyi 
embert felvenni, pénzügyi korlátok van-
nak, de mindig több a jelentkező, mint 
amennyit munkával el tudnánk látni. Te-
hát az utánpótlás vonal az egyik fontos 
kérdés, illetve a másik, azoknak a sorsa, 
akik lejönnek a színpadról, hiszen ez a leg-
gyorsabban öregedő szakma. 40 évesen 
egy táncművész ha lejön a színpadról, nem 
szabad olyan törésnek érnie, hogy egyik 
pillanatban még sztárként kezelik több 
ezres nézőterek előtt, és a következő pilla-
natban munkanélküli. Gondolkozunk egy 
tánciskolán. Nagyon sok tervünk van, de 
nekünk is csak �4 órából áll egy nap, és ezt 
azért meg kell valósítani. Ez egy folyamat, 
de nem szeretnénk azokról az emberekről 
elfeledkezni, akiknek a sikereket köszön-
hetjük. Ez egy csapatmunka, itt semmit 
nem ér önmagában sem az egyik, sem a 
másik, ez ebben a csomagban működik 
így. Annak idején �000-ben olyan társula-
tot szerettünk volna Román Sándorral lét-
rehozni, ahova az emberek egyrészt szíve-
sen járnak be dolgozni, másrészt nagyon jó 
az, amit csinálnak. És úgy gondolom, hogy 
sikerült ezt megteremteni. 

– Komoly anyagi hátteret kíván egy ilyen 
produkció. Mennyire nehéz ezt manapság 
összehozni?

– Nem könnyű, ez az én feladatom, töb-
bek között, nekem van meg a kapcsolati 
tőkém. Amikor Sándorral összeálltunk, 
mindketten megosztottuk egymással azo-
kat a tartalékokat, tudást, ki amivel bír. Ő 

létrehozza a színpadi produktumot, ne-
kem pedig el kell tudnom adni. És azt hi-
szem, mint mutatja a példa, hogy ez egész 
jól működik. Ma a színházi életben álta-
lában panaszkodást hallunk, de nem sze-
retnék panaszkodni. Nagyon minimális 
állami támogatást kapunk, a közönség vi-
szont életben tart minket. És ennyi ebben 
a formában pillanatnyilag elég ahhoz, hogy 
megvalósítsuk az álmainkat. 

– Van esetleg már valami következő álom 
a tarsolyukban?

– Igen, mindig van, és Sándor most pró-
batermi körülmények között próbálja fel-
állítani azt, amit elképzelt. Itt azért viasko-
dik az értékesítés és a művészet. Merthogy 
létrejött a Nagyidai cigányok formájában 
egy új produkció, ugyanakkor az Ezeregy-
év is túl van a 350. fellépésén – tehát hova? 
Most se tudjuk kiszolgálni a piacot. Általá-
ban a színházi struktúrákban 30 előadásról 
szól egy produkció és jön a következő évad, 
amikor már a következő előadást készítik. 
Nem cél tartósat létrehozni, mert ha jó, ha 
nem, úgyis 30 előadás után leveszik. De 
hát nekünk még a legelső �000-es produk-
ciónk is színpadon fut, sőt az összes többi 
is. Tehát felmerül a kérdés – azon túlme-
nően, hogy persze koreografálni kell, ő is 
azzal tartja frissen magát szellemileg – de 
hát nem tudjuk ellátni a piaci igényeket 
pillanatnyilag. És ha elmegyünk három hó-
napra Kanadába, ahogy a szerződés-terve-
zeteink kötnek minket, akkor nincs miért, 
mert akkor megint lehet, hogy kellene egy 
„B” lista, de azt ki kellene építeni. Most 8-
10 pecabot be van lógatva nagyon mélyre 
és várjuk, hogy hol van kapás: a 3 hónapos 
kanadai turné érkezik meg előbb, vagy egy 
új felkérés egy új produkcióra egy új part-
nertől. Nem tudjuk, picit még követjük a 
körülményeket. És hát az Magyarországon 
ma elég kiszámíthatatlan. 

Steel

Muskétások
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– Erdélyben voltak olyan erőszakos 
begyűjtések, mint a darabban?

– Persze, sőt sok-
kal durvábbak is. 
Ráadásul nem feltét-
lenül a magyarok vé-
gezték a téeszesítést, 
hanem más megyék-
ből odaküldött ro-
mánok, akik senkit 
nem ismertek, ezért jóval kegyetlenebb 
módon történt. De ugyanúgy megvol-
tak a beépített embereik, mint a Senák. 
Én ezt a nagyszüleim elmeséléseiből tu-
dom. Elég közel áll hozzám ez a téma, 
attól függetlenül, hogy én akkor még 
nagyon kicsi voltam.

– A nagyszüleid történeteit felhasz-
náltad Rák Jani megformálásához?

– Persze. Amikor elolvastuk a dara-
bot, rögtön az ugrott be, hogy meny-
nyire közeli. Olyan, mintha színész-
ként mesélném el a nagyapám életét. 
De azért jóval nehezebb a történet 
eljátszása, mint az olvasásakor gondol-
tam. Tíz éves koromig éltem abban a 
romániai rendszerben, ami nem volt 
egyszerű. Fenyegetések és szülők el-
hurcolása mellett nőttem fel, úgyhogy 
van egy furcsa saját tapasztalatom is a 

Hajnal Zsófia

Akit a színház irányít
Idén is bejutott egy pécsi rendezésű Háy János darab a POSZT-ra. 
A főszereplőt alakító Zayzon Zsolt, egykori marosvásárhelyi színészt 
két év alatt, nagyon sokféle szerepben láthatta a pécsi közönség.

felső nyomással kapcsolatban, ami rá-
nehezedik az emberre, és ennek ellené-
re megpróbál valamilyen szinten gerin-
ces embernek maradni, az elveit nem 
sutba dobni. Nagyapámnak is elvették 
a lovát, az összes földjét, de attól füg-
getlenül megpróbált valamit kitalálni, 
nem akarta elveszíteni a felhalmozó-
dott hagyományt. Beszűkült ez egy kis 
udvarra, azon belül élték lekicsinyítve 
az életüket, mintha meglenne a ló, a 
föld, meglenne minden. Megpróbáltak 
ugyanolyan emberek maradni, mint 
azelőtt.

– Más Háy János művet is olvastál?
– Inkább láttam, mert az ember rit-

kábban olvas darabokat csak úgy. Iga-
zából Háyt nem nagyon kell olvasni, 
mert szerencsére elég felkapott szerző, 
valamelyik színház minden évben mű-
sorra tűzi egy darabját. Van egy furcsa 
stílusa, ami megérinti az embereket. 
Azt látom, hogy ma a kortárs magyar 
drámairodalomban nem véletlen, hogy 
pont Háy János talán a legfelkapottabb 
szerző. Ez nagyon rossz szó, hogy fel-
kapott, mert ezeket a darabokat nem 
feltétlenül az örömszerzés céljából 
játsszák, hanem, hogy szembesítsék a 
nézőket a harminc-negyven évvel ez-
előtt történtekkel, és ha ezt átvetíted 
a mába, lehet, hogy ugyanaz történik 
most, csak másfajta, talán láthatatla-
nabb eszközökkel. Hogyan vesszük el 
az ember egyéniségét, hogyan próbál-
juk meg kizsigerelni. Most már terro-
rista szinten próbálnak ránk erőltetni 
mindenféle bóvlit. Az ember meg kell, 
hogy maradjon a saját értékrendjén be-
lül és csak az általa értékesnek tartott 

dolgokat szabad beengedni. Szerintem 
egy Háy-darab komplexebb élményt 
nyújt a nézőnek, mint egy másik darab. 
Ő most az én szememben is feljebb ke-
rült a „drámaírói ranglétrán”.

– Úgy veszem észre, hogy az emberek 
nem közömbösek Háy János műveivel.

– Nagyon behatol az emberekbe. Ta-
lán ezért is ennyire jó, hogy látszólag 
furcsa, többnyire komikus a párbeszéd-
szerkesztés és a szereplők elbeszélnek 
egymás mellett. Amikor elkezdtük 
próbálni A Senákot, akkor derült ki, 
hogy mennyire zseniálisan van megír-
va. Mindenki a saját gondolatmenetét 
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követi és ez a humor forrása, hogy há-
rom perccel később kérdez vissza egy 
olyan dologra, amiről már rég eltértek 
és mégis megélnek ezek a párhuzamos 
gondolatmenetek egymás mellett. Hu-
moros is, de közben azzal szembesül 
a néző, hogy ez van ma is, minden-
ki megpróbál a saját gondolatmenete 
alapján párbeszédbe elegyedni. Időn-
ként lemaradunk dolgokról és hülyesé-
geket mondunk, de egyszer csak kide-
rül, hogy mégis ugyanarról beszélünk, 
mert a konklúzióhoz mindenki elér, 
csak a saját kis ösvényén. Talán ettől 
is ilyen szívhez szóló. Valakivel biztos, 
hogy valamilyen szinten azonosul, vagy 
sajnálja, de mindenképp elgondolkod-
tatja, és a történetnek legalább egy kis 
szála lenyomatot hagy az agyában.

– Sok embert megbotránkoztat a ká-
romkodás a darabban, de ezekkel a 
szavakkal napi kapcsolatban vagyunk, 
gyakran halljuk őket.

– A színháznak még mindig van egy 
szentélyi megközelítése. A tv-ből árad 
a szenny, a mocsok és mindenféle ká-
romkodás, de ahogy beül az ember a 
színházba, hirtelen megbotránkoztatja 
az, ami otthon a tv-t nézve vagy az ut-
cán hallva nem. Viszont nélkülözhetet-
len bármelyik Háy darabból, mert nem 
hiszem el, hogy ha egy faluban egy em-
ber ideges lesz, akkor „A macska rúgja 
meg!” vagy hasonlót mondana. Nem 
fog válogatni a szavakban. Van a ká-
romkodásnak is egy régről megmaradt, 
fejlődő tradíciója. Én a saját nagyapám 
15 perces káromkodásaira emlékszem 
még a mai napig. Úgy tudta cifrázni, 
hogy mire a végére ért, már ki is fújta 
magából a dühöt. Nem lehet úgy elját-
szani egy ilyen történetet, hogy nincs 
benne káromkodás, hiszen akkor egy 
nagyon meseszerű helyzetet kellene te-
remteni, ami nem adja vissza a realitás 
érzetét.

– Mennyire tudtál azonosulni Rák 
Jani szerepével?

– Könnyen tudtam azonosulni, és 
úgy gondoltam, hogy könnyen meg fo-
gom tudni csinálni, de ez sajnos ilyen 
egyszerű dolog. Nagyon nehéz most, 
�007-ben belekerülni egy olyan em-
ber gondolkodásmódjába, aki ezelőtt 
x évvel élt, bármennyire is közelinek 
éreztem. Egy egész másfajta gesztus-
rendszert, gondolkodásmódot köve-
telt, ezért meg is kínlódtunk rendesen. 

Szerencsére Balikó Tamás sokat segí-
tett. Igazából a legtöbb helyen nem is 
a párbeszéd a mérvadó, hanem, hogy 
Rák Jani milyen szinten tudja tartani 
a feszültséget magában. Nem kezdhe-
tem úgy az előadást, hogy nyugodtan 
ülök, hiszen a kezdetén mondja a fe-
leségem: „Már itt vannak a faluban”. 
Közeleg valami veszély, ezért van egy 
furcsa feszültség és ezt már a legelején 
meg kell találni. Utána pedig már azzal 
kell azonosulni, amikor elveszít min-
dent. Én még túl fiatal vagyok ahhoz, 
hogy legyen ilyen történetem, de ettől 
függetlenül az embernek vannak olyan 
pillanatai, amikor azt érzi, hogy telje-
sen kicsúszott a talaj a lába alól. Meg-
próbáltam ezeket felpiszkálni, hogy 
mit is éreztem akkor. De egy pillanatig 
sem volt kétségem a próbafolyamat so-
rán, hogy hamis lenne az, amit Háy Já-
nos leírt Rák Jani szövegeként. Balikó 
Tamás még a szórendet is követ-
kezetesen számon kérte tőlünk. 
Nem szabadott megváltoztatni 
két szót, mert akkor már vagy ve-
szített a súlyából a mondat, vagy 
egész mást jelentett. Máskor elol-
vasunk egy darabot és semmiféle 
közös dolgot nem érzek a szerep-
pel, most meg első olvasás után 
azt mondtam, hogy ez én vagyok, 
ezt könnyen meg fogom csinálni. 
Ettől függetlenül iszonyú „szenvedés” 
volt, mert sokszor a színészi munka 
sem feltétlenül csak az örömről szól, 
rendesen meg kell szenvedni, hogy utá-
na a végtermék jó legyen.

– Nagyon sokféle szerepben játszottál. 
Milyen karaktert szeretsz a leg jobban 
játszani?

– Nincs olyan karakter, amit nagyon 
szeretnék. Olyan karakter van, amit 
nem szeretek. A bonviván és a hős-
szerelmes karaktert kimondottan utá-
lom. Általában a fizikai alkatom miatt 
szoktak rám ilyen szerepeket osztani, 
de sose érzem úgy, hogy meg tudnám 
csinálni, ezért nem is szeretem. Nem 
vagyok olyan lelki alkatú ember. Én 
mindig azt érzem, amikor egy bon-
vivánt látok, hogy egy piperkőc alak. 
Minden korszaknak van egy nagy 
bonvivánja, aki teljesen természetesen 
el tudja játszani a hősszerelmest. Én 
ezektől rettegek, viszont minden mást 
szeretek. Nagyon szeretek picit lelki-
leg vagy szellemileg torzult emberek-

kel bíbelődni. Azok a kedvenceim. Egy 
bolond, egy furcsa, valamiért sérült 
ember. Mindig mélyebbre tud ásni az 
ember saját magában, amikor egy ilyet 
alakít. Azt szeretem, ha nem skatulyáz-
nak be. Ha az egyik szerepben kapok 
egy piti ügyvédet és jól sikerült, akkor 
a következő szerepben ne tegyenek be 
a másik ügyetlen orvosnak, hanem te-
gyenek be az agresszív állatnak. Nagy 
csapdája a színészeknek, amikor egy 
figurát jól eltalálnak, hogy utána hajla-
mosak mindig azt a figurát ráerőltetni 
a szerepre. Én inkább azt szeretem, ha 
szép lassan bújok bele a szerepbe. Nem 
szeretem azt, amikor megerőszakolnak 
egy leírt figurát, hogy olyanná tegyék, 
ami nekik jól áll. Inkább legyek rossz 
egy előadásban, de nem szeretném, ha 
azt mondanák, hogy mindig ugyan-
olyan vagyok. Keresem a változatos-
ságot, más-más embert megformálni, 

hiszen olyan sokfélék vagyunk és jó 
ezt boncolgatni. Ha az ember egy pi-
cit elgondolkodik, akkor rögtön rájön, 
hogy bizonyos helyzetekben milyen 
típussá válik. Én azt szeretem, amikor 
próbálok egy szerepet, és az rám ragad. 
A Vízkeresztet próbáinál másfél hóna-
pon keresztül az életben is ilyen elme-
beteget játszottam és próbáltam azzal 
játszadozni, hogy mi van, ha az ember 
mond látszólag egy marhaságot, mi-
közben tudja jól, hogy mit akart vele 
mondani. Hogy ki érzi azt, hogy nem 
is marhaság, csak úgy látszott. Hiszen 
ugyanerről szólt a Vízkeresztben a bo-
lond, aki látszólag hülyeségeket beszél, 
közben iszonyú csípősen odamond 
mindenkinek. Amikor pedig egy cset-
lő-botló kisembert kell játszanom, ak-
kor elkezdem leverni a poharat, ma-
gamra öntöm az innivalót, belebotlok 
mindenbe, és ezek jönnek maguktól, 
nem feltétlenül erőltetem. Eléggé érde-
kesen alakul az életem a színházi pró-
báknak megfelelően.
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– Szerepálmod van esetleg?
– Vannak szerepek, amiket szeretnék 

eljátszani, de nincs szerepálmom. Az 
ember hajlamos beledédelgetni magát, 
hogy ha ezt most eljátszom, akkor így 
fogom, és ez mennyire talál rám. Aztán 
egyszer csak odateszik elé a szöveget, 
elkezdődik egy próbafolyamat, és nem 
tudja megcsinálni. Vagy lehet, hogy 
meg tudja, de nagyobb a veszélye a bu-
kásnak abban az esetben, ha nagyon 
várunk egy szerepet. Én ezzel egyszer 
már megbuktam, még a főiskolán. Na-
gyon vártam, végre meglett és nagyot 
buktam vele.

– A POSZT-ra  bekerült A Senák. 
Mennyire számítottál rá?

– Amikor meglett A Senák, Balikó 
Tamás lehívta a válogatót, mert sze-
rinte ennyit megérdemel ez a munka, 
hátha bekerül. És pont A Senák lett a 
befutó. Nagyon sokan a Nem félünk a 
farkastól-ra számítottak. Lehet, hogy 
ha egy más ember válogat, akkor az, 
vagy az Ördögök kerül be.

– Hogy kerültél kapcsolatba a szín-
házzal, mennyi idősen döntöttél úgy, 
hogy színész szeretnél lenni?

– Nyolcadik osztály végén be kel-
lett tanulni egy darabot, amit előad-
tunk a szülőknek. A magyartanárnőm, 
mondta anyukámnak, hogy a fiadból 
színész lesz. 14 évesen ez a mondat 
megütötte a fülemet, utána elkezdtem 
erre készülni. Az elején még jó kifogás 
is volt, amikor megkérdezték, hogy 
miért állok bukásra matekból. Azt vá-
laszoltam, hogy én színész leszek, mi-
ért foglalkozzak a matematikával? Volt 
egy megúszós oldala is, de szép lassan, 
ahogy közeledett az érettségi, egyre 
komolyabban vettem. Volt szerencsére 
a suliban egy színjátszó kör, ami komo-
lyabb lett, ahogy mi odamentünk, mert 
nagyon sokan készültünk színire. Már 
nyolcadik osztály után arra készültem, 
hogy oda felvételizem. Felvettek és az-
óta nem én vagyok a saját sorsom irá-
nyítója, mert a színházi világ nem ilyen 
egyszerű. De azért jól érzem magam.

– Hogy kerültél Pécsre? 
– Amikor Mészáros Sára elszerző-

dött innen, már ki volt alakítva a kö-
vetkező évad terve, amiben a Liliom is 
szerepelt, de nem volt Julika. Béres At-
tila – akivel már többször dolgoztunk 
együtt – mondta, hogy van Marosvá-
sárhelyen egy lány, aki jó lenne a sze-

repre és van egy fiú is, aki jó lenne, ha 
idejönne. Balikó Tamás beleegyezett, 
és kaptunk egy egyéves szerződést. Ha 
nem váltam volna be, akkor évad végén 
elköszöntünk volna egymástól. De hál’ 
isten úgy néz ki, hogy beváltam és már 
aláírtam a jövő évadra is a szerződést.

– Játszottátok a Nem félünk a farkas-
tól-t Nagyszebenben. Milyen érzés volt 
visszatérni?

– Nagyszebenben nagyon kevés ma-
gyar él és már nincs olyan összetartó 
ereje a magyarságnak, hogy színházat 
tudjon szervezni. A kulturális főváros 
révén jutottunk el oda. Jól esett, hogy 
Marosvásárhelyről eljöttek a főiskolá-
sok, meg a volt tanáraim. Érdekes él-
mény volt, hogy az ember felmegy egy 
idegen városban a színpadra és tud-
ja, hogy ott ül pár olyan ember, akik 
miatta jöttek el, meg persze Béres At-
tiláért, Balikó Tamásért, Darabont Mi-
koldért és Udvaros Dorottyáért. Nem 
éreztem úgy, hogy ez a nagy hazaté-
rés és megmutatom magam. Talán ha 
Marosvásárhelyre, vagy Csíkszeredára 
mennénk, akkor érezném azt, hogy 
visszajöttem a régi színházamhoz.

– Rossz darab vagy rendezés esetén 
esetleg jobban játszol, hogy megmutasd, 
ki lehet hozni belőle egy jó előadást, vagy 
nem teszel különbséget jobb és rosszabb 
darab között?

– Az ember már az első olvasópró-
bán felfogja, hogy a saját ízléséhez ké-
pest ezt ő rossznak, jónak, szellemes-
nek, esetleg katasztrofálisnak minősíti. 
De ettől függetlenül ezt a gondolatot 
nagyon gyorsan el is kell dobni. Ne-
kem nagy drukk első pillanattól egy 
szerep felépítésén dolgozni. Nem az 
van, hogy most már van harminc elő-
adás a hátam mögött és már arccal a 
pénztár felé megcsináljuk. Nem ilyen 
egyszerű. Nem szabad, hogy a színész 
minősítse azt, amit csinál. Nem mehe-
tek be úgy egy előadásra, hogy bocsá-
natot szeretnék kérni, de ez egy rémes 
darab, ez egy rémes szerep, én amúgy, 
zseniális vagyok. Ez undorító, sokszor 
látom azt, amikor egy színész „vélemé-
nyezik” és éppen, hogy csak bocsána-
tot nem kér. Etikátlan dolog, ezt nem 
szabad észrevennie a nézőnek.

– A közönség vagy a szakma vélemé-
nyét tartod fontosabbnak?

– Mind a kettőt, mert mindegyik 
érdekes, de muszáj mindegyikből válo-

gatni. Nem szabad mindent szóról-szó-
ra sem elfogadni, sem nagyon zokon 
venni, mert akkor belehülyül az ember. 
Szakmai véleménynél, ha tudom, hogy 
egy olyan kritikus írja, aki nem azért ül 
be, hogy utána gyorsan hazamenjen, 
vitriolt öntsön a tollából a papírra és 
kegyetlenül szétszedjen bármilyen faj-
ta előadást, hanem egy olyan kritikus ír 
rossz kritikát, akinek hiszek a szakmai 
tudásában, attól elfogadom. Sokszor 
volt már rá példa, hogy írtak egy rossz 
kritikát rólam, dühöngtem, de bejött 
a kritikus, elkezdtünk beszélgetni, ő 
megmagyarázta, hogy miért ezt gon-
dolja, én megértettem és utána bará-
tok maradtunk. Tudtam, hogy nem a 
rosszindulat vezérelte, hanem egysze-
rűen a szakmai tapasztalat, hogy az ő 
ízlésének megfelelően én ebben a tör-
ténetben rossz voltam. Amikor valaki 
rosszindulatból ír, azt nem szeretem. 
Arról azt gondolom, hogy akkor ne jöj-
jön el színházba, mert már előre tudja, 
hogy mit fog írni. Undorító dolognak 
tartom, hogy vannak kritikusok, akik 
azért élnek egy színház mellett, hogy 
lépten-nyomon megpróbálják a sárba 
tiporni. 

– Szabadidődben mit szoktál csi-
nálni?

– Szabadidőm elég kevés van. Most 
az új időtöltésünk a barátnőmmel, 
hogy megpróbálunk valamerre kirán-
dulni. Szerencsére Pécs ilyen szem-
pontból jó környezet. Nagyon sok 
hobbim volt, de valamiért a színházi 
elfoglaltságok miatt leszakadoztak. 
Jégkorongoztam, de az Pécsett téli 
sportnak számít, akkor meg a színház-
nak főszezonja van. A sportok sajnos 
kezdtek kiesni, már hobbi szinten se 
tudok velük foglalkozni. Az olvasás 
lett a másik hobbim, de már az is peri-
odikussá vált. Középiskolás koromban 
faltam a könyveket. Most úgy olvasok, 
hogy amit játszunk, ahhoz olvasok 
hozzá. Most jön egy szabadabb perió-
dus, amikor nagyon gyorsan megpró-
bálom elolvasni azokat a könyveket, 
amiket úgy érzem, hogy nekem most 
�8 évesen el kell olvasnom. De már 
sokkal türelmetlenebb vagyok olvasás 
szempontjából mint régen. Nem enge-
dem közel magamhoz a könyvek nagy 
részét. Nyolcvan oldal után eldöntöm, 
hogy engem ez a történet már nem ér-
dekel és leteszem.
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Milyen sok a gyermekével törődő ember, ekkortájt? Rohan a világ, 
és vele együtt pusztulnak a régi értékek. Sérül az anya-gyermek 
kapcsolat, csak külsőségeiben működik együtt a szülő és a tanár. 
Nincs idő! Mondják az elfoglaltak. Semmire sincs semmi! Mond-
hatnák a pesszimisták. Közben felcsendülnek a ballagó dalok, 
amelyek jobbára, az elit gimnáziumok folyosóin szólalnak meg 
autentikusan, emberien. Sok iskolában már nem énekelnek a fiata-
lok. Van helyette hangszóró, rágógumi, tetoválás, miniszoknya, és 
az elmaradhatatlan, kézben szorongatott mobiltelefon, és újabban 
az MP3-as nagyothalló készülék.  

Sokszor tűnődtem már azon, hogy vajon mire gondolnak a las-
san kígyózó ballagó diáksorok? Mit jelentett számukra a közép-
iskola, mert az biztos, hogy az én számomra egészen mást. Mi az 
életre készültünk, és nem erre a bizonytalanságra! Igaz, azóta fe-
nekestül felfordult a világ, így a mi generációnk is kénytelen volt 
alkalmazkodni, bár azt hiszem sok mindent nem fogunk feladni 
a régi értékrendünkből. Nézem az öltönyös fiatalokat, és alig lá-
tok közöttük olyan diákot, aki végig tanulta volna a négy évet. Jó 
részének csillog a szeme! Hamis dicsőségtől, mert hát nem nagy 
művészet, tanulás nélkül eljutni az érettségiig! 1983-ban még az 
volt! Hallom barátaimtól, hogy már a gimnáziumokban sem divat 
az óráról órára tanulás. A szakközépiskolákban még inkább nem! 
Nincs tartós tudás, nincs tetten érhető műveltség, vagy ha akad, 
azt nagyon meg kell becsülni! A diákok többsége kampánysze-
rűen tanul, ad hoc módón kívánja teljesíteni a négy év anyagát. Az 
agyonliberalizált középiskola végkifejlete az érettségi vizsga lenne. 
Hiszem, hogy az iskolának konzervatívnak kell maradnia, és az 
érettségi a felnőtt világba való belépést jelenti.  

A padon fekvő, grimaszokat vágó fiatalok kiábrándultak, alul-
motiváltak. Sokan elalszanak a leghangosabb tanár óráin is, de 
jogaik harsogásához felébrednek. Az éjszakázó, bulizó diákok, a 
Tescoban, Metróban gürcölő fiatalok nem sokat tudnak nyújtani 
a tudás műhelyeiben. Ők, már áldozatok. Miközben esélyegyenlő-
ségről papolnak a „nagyon megmondó emberek”, a diákok jelentős 
része tanulás, és felkészülés nélkül jut el az érettségiig. Szinte röhej, 
hogy még az alászállt színvonalon is bukdácsolnak, majd negyed – 
bocsánat – félműveltséggel leérettségiznek. Hogy lehet tehát telje-
sítmény nélkül állami vizsgáról oklevelet kapni? A válaszhoz nem 
kell felfedeznünk „kanálban a mélyedést”! Változó korunkban 
nem várható el, hogy folyamatosan tanuljanak gyermekeink, úgy, 
ahogy azt tették elődeink már Arisztotelész korától kezdődően. A 
rendszert át kellett alakítani, méghozzá a tanulatlan ifjúság tanu-
latlansági igényéhez igazítva. Persze, nem szabad elfeledkeznünk a 
„magasabb” és „távolba tartó” szándékokról sem, amelyek felülről 
gyűrűznek be az oktatásba. Valakik tudják, hogy hova vezet ez az 
út. A nép legyen engedelmes, és szánalmasan buta! Jó nekünk az 
Amerikában, Hollandiában megbukott modell. 

Hogyan lehet egyre többféleképpen mérni az egyre keveseb-
bet? Megjelentek a kompetenciák, és egyéb idegen szavak, hogy 
káprázzon a szemünk és az agyunk ettől a hatalmas modernizá-
ciótól! A kompetenciák, olyan képességek, készségek, amelyek 
eddig is megszerezhetőek, és mérhetőek voltak, csak nem lettek 
ilyen idegesítően felnagyítva, és előtérbe helyezve. Most szükség 
van rájuk, mert különben nem tudnánk varázsolni 0 pontból 4-et. 
Van, hogy ugyanazon elemért két különböző szempontból is ad-

Prucsi Zsolt

Kétszintű érettségi, avagy két szinttel lejjebb…
Eljött május első hétvégéje. Orgonaillat, döngi-
csélő méhek, virágzó fák, ballagás, és az a sok-sok 
izgalom… Évek óta lesem a meghitt pillanatokat. 
A néha gyűrtmackóban megjelenő rokonokat, a 
kamerával lótó-futó szülőket, a négy éven át meg 
nem ismert Anyukákat, Apukákat…

ható pont. Ha, valaki például, le tud olvasni térképről egy adatot, 
akkor 1 pontot kap a leolvasásért (művelet), és 1 pontot, hogy be-
építette, azaz leírta a papírjára (megjelent ismeret). Ehhez hasonló 
bűvészmutatványok emelik a tanulók középszintű műveltségét az 
analfabéták fölé. 

Nehogy félreértsenek, egyetértek a kétszintű érettségi eredeti 
szándékával! Nem kell Mindenkinek mindent tudnia! A prak-
tikus, gyakorlatias tudásra van szükség, inkább műveletekre, le-
leményességre, hogy aztán fel tudja magát találni a diák, ebben 
az „agyon fejlett” világban. „A tanuló tehát gyakorlatias lesz az 
életben, boldogulni fog az általa megszerzett információkkal. Az új 
érettségi igazságosabb, átláthatóbb rendszert biztosít. Korszerű, és 
a továbbtanulni szándékozók maguk dönthetik el, hogyan gyűjtik 
össze a számukra szükséges pontszámokat. Csökkennek a társadal-
mi különbségek, mert megszűntek a költséges egyetemi, főiskolai fel-
készítő különórák. Iskolai keretek között lehetővé vált akár két szin-
ten is gyakorolni az érettségire és a továbbtanulásra”. Valahogy így 
hangzik a liberálisnak mondott hivatalos álláspont az érettségi jó 
oldaláról.  

Én nem vitatom, hogy némely alkotót a jó szándék vezérelte. 
Egyetértek, hogy széles rétegek kapják meg a lehetőséget a kö-
zépiskola elvégzésére. A problémát abban látom, hogy ennek ér-
dekében hatalmas színvonalesés tapasztalható. Az új rendszert 1 
év alatt, rengeteg hibával erőltették rá a magyar oktatásra. Más 
országokban 1-�, vagy 3 év alatt vezették be. Az elsők között 
kapcsolódtam be az emelt szintű felkészítésbe, de csak az utolsó 
pillanatban jutottam hozzá a megfelelő anyagokhoz. Addig „vak 
vezet világtalant” játszottam. Az oktatásban megszokhattuk, hogy 
minden késve érkezik. Az érettségi nem korszerűbb lett, hanem 
bonyolult. Az adminisztrációja óriásira duzzadt. Képtelenség az 
írásbeli dolgozatokat, minden tantárgyból átnyálazni az elnökök-
nek. Azóta bevezették, az ún. „mintavételt”. Az érettségi lebonyo-
lítása, jelentősen megnövelte a szervezők, tanárok, bizottságok, 
elnökök, és nem különben a jegyzők munkáját, ám pénztöbbletet 
nem rendeltek hozzá. Ugyanakkor a tanárok jelentős része elesett 
a felkészítésből származó kiegészítő jövedelemtől. A gyors átme-
net zűrzavart okozott, és csak a tanárok lelkes munkájának, diá-
kok, szülők türelmének volt köszönhető, hogy nem omlott össze 
az egész gépezet. 

Gondok jelentkeztek a felvételi pontrendszernél. Voltak, akik 
előnyökhöz jutottak, és voltak hátrányt szenvedők is. Ma már 
tudjuk, hogy aki nem vizsgázik emelt szinten, nem szerez plusz 
pontokat, az nem jut be az egyetemre. A szakközépiskolák, vi-
déki gimnáziumok tanulói nem sok esélyt kapnak a bekerülésre. 
A középszinten megszerzett közepes, és jó eredmény, valójában 
szerény tudást, és műveltséget takar. A jeles pedig önmagában 
nem elég, mert az emeltszintű vizsgával nem állja a versenyt. Sok 
szakközépiskola, még a tanulóinak negyedét sem tudja eljuttatni 
a nyelvvizsgáig. Az is kiderült, hogy �5 000 fővel kevesebben je-
lentkeztek a felsőfokra, mert nem tudják megfizetni a költségeket! 
A kismamák pluszpontot kapnak, hasonlóan azon diákok is, akik-
nek szülei bizonyítani tudják, hogy nem végezték el a nyolc általá-
nost. Íme az esélyegyenlőség! Nem kell mindenkinek diploma, de 
ha értelmiségi gyerekek tehetséggel nem jutnak be pusztán anyagi 
megfontolásokból, és egyéb ordító hátrányokból az egyetemre, 
akkor abban az országban nagy bajok vannak! 

Nem kell memoriter, nem kell kronológia, topográfia, nem 
kellenek a szakmai fogalmak, tankönyvszövegek, verses kötetek, 
házi feladat. Nem kell olvasni, kutatni, keresni, szomjazni a tudást. 
Ott vannak helyettük a szótárak, fogalomgyűjtemények, számító-
gépek és egyéb „virtuális buzervanciák”, amelyek mindent tartal-
maznak, mindent elvégeznek helyettünk! A tanuló, majd elmegy 
a könyvtárba, hasznosítja az Internetet! Sajnos nem ez történik 
a nagy többséggel, legalábbis a kevert, monstre iskolákban, mert 
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könyvtárba nem járnak a diákok csak elvétve, az Interneten pedig 
inkább szörföznek, ismerkednek, ferdülnek, minthogy tudatos 
felhasználói legyenek az értékes, tudományos anyagoknak. Mára 
kevés kutató, érdeklődő diák akad a nagy iskolák falai között. Ők 
azok, akik – Leonardo da Vincit megidézve – még „szeretnek köd-
ben tartózkodni, hogy aztán megtalálják a kiutat”. Elnökként ta-
pasztaltam olyant, hogy a felelő diák nem jutott túl egy 1� éves 
általános iskolás memoriterén. A Himnusz �. versszaka már nem 
ment, illetve a verselemzés a vers felolvasásával kimerült. Hallot-
tam olyan történelem feletet is, amely „az István jó király vót”-al 
kezdődött és végződött. Gyakorló szaktanárként megtapasztaltam, 
hogy igaz-hamis állításra épülő, illetve gügye információgyűjtéses, 
leolvasásos feladatokkal túl lehet jutni az érettségin, miközben 
alapvető műveltségi hiányosságokkal rendelkezik az illető. Mit ér 
az érettségink, ha olvasottság, műveltség nélkül teljesíthető? Nem 
hiszek abban, hogy a világot teljes egészében gyermekeinkhez kell 
igazítani! Lassan semmiben és semmihez nem alkalmazkodnak. 
A Mi feladatunk a felvértezés, a tudás átadása, de Voltaire jutott 
eszembe, aki filozófiai abc-jében az alábbiakat írja: „próbáld meg 
fölkelteni a muzsika és a költészet iránti hajlamot abban, akinek 
rossz az ízlése és botfüle van, nem jársz több sikerrel, mint ha a vakon 
születettnek próbálnál látást adni…”

Valójában, itt mindenki bármit kaphat, mint a piacon. Akár dys, 
akár nem dísz. Én őszintén sajnálom azokat a gyerekeket, akiknek 
dys-es problémáik vannak. A Mi időnkben nem volt, mert min-
denki megtanult olvasni, írni, számolni. Voltak közöttünk las-
sabbak, kevésbé olvasottak, de ilyen, hogy „papírja van róla” alig 
akadt. Nem értem, hogy hogyan fognak ők boldogulni az érettségi 
után, merthogy az életben nem fognak sokat bíbelődni egy dysle-
xiás, mutista, vagy kóros hyperkinetikus fiatallal, az biztos! Másik 
probléma, hogy sok tanuló ezen papírok mögé bújva próbál elő-
nyökre szert tenni, holott később, ebből csak hátránya lesz. Esély-
egyenlőség jegyében eljuthatnak az érettségiig, ahol egy alternatív, 
egyedi vizsga keretében sok cécóval átjutnak valahogy, de ki fogja 
őket később alkalmazni? 

Ezen kívül van egy másik nagyobb dilemmám! A mai fiatalok 
már nem könyv központú világban szocializálódtak, de feladataikat 
még az írásbeli kultúra követelményrendszere felől kapják. Nem ol-
vasnak, de az olvasásra épülő írásbeliség van rajtuk számon kérve. 
Nyugaton a „poszt-Gutenberg galaxis” világa bontakozódott ki. 
Innen gyűrűzött be a „homo digitalis” technikai eszköztára, miköz-
ben Európának ezen a felén még „verbális kontinensről” beszélhe-
tünk Konrád Györgyöt idézve. Hogyan lehet az ellentmondásokat 
feloldani? Ez lesz a jövő oktatásának egyik kulcskérdése. A tananyag 
csökkentése, a műveltség elhanyagolása, a tanulatlanság társadalmi 
elfogadottsága mennyiben lehet hosszú távú megoldása a problé-
máknak? Az új iskolakísérletek, programok arra fókuszálnak, hogy 
hogyan lehet kikerülni a meg nem tanult tananyag hagyományos 
értékelését. Az elképzelt tanulási folyamatban a tanár koordinál, 
beöltözik, gügyög, változatos lesz, a diák pedig megjegyzi, azon-
nal tudja, ráragad, és megszállja a „nagy szellem”. A programok úgy 
halnak el, hogy egyszerűen elfogy a finanszírozásuk. A feltételek, 
a technika, az időtényező hiányoznak, csak a létében fenyegetett 
pedagógus van kéznél, aki ingyen ezt a műbalhét is bevállalja. Mi-
ért nem várható el a mai diákoktól, hogy rendszeresen tanuljanak? 
Hogyan lehet ebben a villámgyorsan változó, pörgő világban pilla-
natok alatt tudásra szert tenni? Sehogy! Az iskola arra való, hogy 
tanuljanak benne! Ha nincs tanulás, nem lehet mit értékelni. Hiába 
ültetjük monitor elé a hallgatót, hogy töltsön ki néhány tesztet, ha 
alapvető ismeretei nincsenek az adott témakörből. Hiába ragadunk 
ki fogalmakat, rövidebb tananyagrészeket, ha az összefüggéseket 
nem látja, és sorolhatnám a disszonáns helyzeteket. Mi lesz azokkal 
a gyerekekkel, akik önhibájukon kívül bekerülnek egy programba, 
ami közelről sem harmonizál azzal a követelményrendszerrel, ame-
lyet majd a program elhalása után számon kérünk rajtuk? Egy biz-
tos, hogy ez a kaotikus állapot az ügyeskedőknek, lusta, számító, 
és jogaikat nagyon is szem előtt tartó diákoknak kedvez. Ők „le-
érettségiznek” két szinttel is lejjebb, és ami perverz, hogy ezután ők 
fognak boldogulni legjobban, ebben a világban…

Az NCA Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együtt-
működés Kollégiuma pályázatot hirdet a részvételi demok-
rácia és a demokratikus intézményrendszer feltételeinek tá-
mogatására

Kiíró: NCA
A pályázat célja: jelen pályázat a civil társadalom erősítését, 

a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szol-
gálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy 
szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, 
a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az 
ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az ér-
dekképviseleti célú tevékenységek támogatására. Fenti célok 
megvalósulását alábbi közhasznú tevékenységek támogatásával 
segíti:

Pályázati kategóriák: 
A) Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálóza-

ti rendszerek létrehozása, fejlesztése
Azonos ágazatban vagy területen (település, kistérség, megye, 

régió, ország) működő, illetve közös érdekekért, szakmai célokért 
tevékenykedő civil szervezetek tartós együttműködésének kialakí-
tása, továbbfejlesztése. Például civil kerekasztalok, fórumok, terüle-
ti, ágazati együttműködések, ernyőszervezetek, egyéb érdekképvi-
seleti hálózati rendszerek létrehozása, bővítése, érdekérvényesítést 
elősegítő szakmai programok lebonyolítása. 

B) Hozzájárulás civil szervezetek belföldi döntéshozó, ta-
nácsadó és szakértői testületekben történő részvételéhez illetve 
szektorok közötti együttműködés támogatása.

Különös tekintettel:
•	Térségi fejlesztési tanácsok mellett működő civil egyez-

tető fórumok működési hátterének biztosítására, fejlesz-
tésére

•	Önkormányzati, minisztériumi, parlamenti döntés-elő-
készítő folyamatokban való részvétel feltételeinek bizto-
sítására

•	Az Új Magyarország Fejlesztési Terv monitoring és 
egyéb bizottságaiban, illetve az Operatív Programok re-
gionális és országos bizottságaiban való részvételre

•	Az NCA Tanács - és NCA kollégiumok civil tagjainak 
a civil szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattar-
tási és tájékoztatási (beszámolás, fórumok, tájékoztatók 
megszervezése, stb.) tevékenységeire

•	Civil szervezetek és/vagy az önkormányzati és/vagy a 
gazdasági szektor együttműködésének elősegítésére

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: a Civil 
Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiu-
ma az arra érdemes pályázatok között összesen 402 919 000 
Ft-ot oszthat szét. 

beadási határidő: 2007. május 16.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingye-

nesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/�04-453 telefonszá-
mon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integrá-
ció Kollégiuma pályázatot hirdet magyarországi civil szer-
vezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésé-
nek támogatására

A pályázat célja: jelen pályázat a civil társadalom erősítését, 
a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának segítését szol-

Pályázati ajánló
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gálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerve-
zetekkel való együttműködését segítő közhasznú tevékeny-
ségek támogatása.  A Kollégium elsősorban a magyarországi 
civil szervezetek nemzetközi jelenlétét, együttműködését, cse-
rekapcsolatok kialakítását támogatja. 

Pályázatonként maximum 3 millió Ft támogatás igényelhető.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 100 millió Ft
A támogatás a pályázó 2007. június 1. és 2008. május 31. 

között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevé-
kenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához 
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Beadási határidő: �007. május 11.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingye-

nesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/�04-453 telefonszá-
mon , valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak

Közkincs 2007
Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Az OKM kulturális vidékfejlesztés céljából �007. évben az 

alábbi témakörökben hirdet pályázatot
1. Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének 

támogatása
Altéma kódszáma: Közkincs-I.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 25 millió forint.
A pályázat célja: Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és 

előkészítők gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a 
területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési te-
veinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. A kultúra 
területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a 
közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával ké-
szüljenek fel a különböző pályázati források és normatív támo-
gatások lehívására kulturális fejlesztések területén is.

Pályázók köre: többcélú kistérségi társulás, többcélú kistér-
ségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, 
alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturá-
lis célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-
profit célú gazdasági társaság, – határon túl a kisebbségi ma-
gyar művelődési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, 
illetve ernyőszervezet).

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. – 2008. május 20.
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 450 000 Ft. 

Önrész: minimum 10%.
 Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be.
Támogatási szerződést a pályáztató a Közkincs-kerekasztal 

megalakulása, és az ezt igazoló dokumentum beküldése után 
köti meg. 

 2. A kistérségi feladatot végző közművelődési intézmé-
nyek, közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános 
könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intéz-
mények, kulturális feladatot ellátó társadalmi szervezetek 
programjának támogatása.

 Altéma kódszáma: Közkincs-II.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 60 millió forint.
A pályázat célja: A kulturális terület szakembereinek 

együttműködését elősegítő, a többcélú kistérség kulturális fej-
lődését szolgáló programok és kezdeményezések támogatása, a 
partnerség és a hálózatosodás elősegítése; a többcélú kistérség 
önazonosságához szervesen hozzátartozó kulturális örökség 
ápolása, megismertetése.

Pályázók köre: többcélú kistérségi társulás, többcélú kistér-
ségi társulás által megbízott szervezet (intézmény, bejegyzett, 
alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturá-
lis célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-
profit célú gazdasági társaság).

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. –  2008. május 20.
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: �,5 millió Ft. 

Önrész: minimum 10%.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  
3. Közművelődési intézmények, közművelődési célú közös-

ségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató he-
lyek, népművészeti alkotóházak és muzeális intézmények infra-
strukturális fejlesztése

 Altéma kódszáma: Közkincs-III.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 95 millió fo-

rint. 
A pályázat célja: A kistérségi, mikrotérségi és település szin-

tű kulturális szolgáltatást végző intézmények infrastrukturális 
helyzetének javítására. 

Pályázók köre: közművelődési intézményt, közművelődési 
célú közösségi színteret, nyilvános könyvtárat, könyvtári szol-
gáltató helyet, muzeális intézményt fenntartó önkormányzat; 
bejegyzett, alapfeladatként kulturális tevékenységet folytató 
közművelődési célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősíté-
sű kht, non-profit célú gazdasági társaság.

A megvalósítás ideje: 2007. május 25. és 2008. május 20. 
között. 

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 4,5 millió Ft. 
Önrész: minimum 10%

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
További információ: tel: 36-1-473-7000; email: info@

okm.gov.hu; web: www.okm.gov.hu

Személyiség- és közösségfejlesztés 14-18 éveseknek
Kiíró: Nagyító Alapítvány
beadási határidő: 2007. május 25.
Pályázók köre: 14-18 évesek
Célunk, hogy a középiskolás korosztályt érdeklő, de az isko-

lai oktatásban kellő hangsúlyt nem kapó témák feldolgozásán 
keresztül fejlesszük a résztvevők személyiségét és közösségét.  
Főképp kiscsoportos foglalkozásokat és különböző játékos 
gyakorlatokat alkalmazunk. Programjaink bentlakásos rend-
szerűek, péntek délutántól vasárnap délutánig tartanak. Ez egy 
intenzív együttlét, amely során a választott témák feldolgozá-
sán túl új oldalukról ismerhetik meg egymást a résztvevők, az 
osztálykirándulásoknál strukturáltabb formában.

Képzéseinket igényesen kialakított, nyugodt lég-
körű, képzési- és konferencia központban tartjuk pl. 
Megbékélés Háza (Berekfürdő http://www.berek-
furdo.hu). A helyszínen teljes ellátást biztosítunk. 
A pályázó csoportoknak (�5-35 fő) a �007 tavaszi félévben 4 
időpontot és 8 témát kínálunk fel, amelyek közül a jelentkezők 
választhatnak. 

részletes pályázati információ és űrlap letölthető a hon-
lapunkról: http://www.nagyito.hu ill. Vikor Csabánál csaba@
nagyito.hu , telefon: 6�/451-66�, mobil: �0/3�9-4854

Az oldalt összeállította:
Megyesi Schwartz Éva
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A Civil Korzó budapesti bemutatkozása
„Többszemközt a kommunikációról” címmel panelvitát szervezett az Európa Ház Egyesület és a Fiatalok a Vidékért Egye-

sület �007. április �3-án Budapesten a Parlament Caféban.
A rendezvény egy hat részből álló programsorozat része volt, 

melynek keretében a civil szervezeteket érintő, mindennapi 
munkájukat segítő kérdéseket vitattak meg avatott szakértők 
közreműködésével.

A nap felkért előadói voltak:
• Gergely András a Reuters munkatársa, aki beszélt a hírügy-

nökség szervezeti egységeiről, valamint arról, hogy milyen 
hírek jutnak el Magyarországról Európába. Milyen típusú 
tudósítások érdeklik az európai polgárokat Magyarország-
ról.

• Pócs Balázs a Népszabadság külpolitikai rovatvezetőjétől 
megtudhatták a jelenlévők, hogy miként lehet az Unióról 
minden olvasó számára érthetően és érdekesen írni. 

• Hajnal Zsolt a Civil Korzó főszerkesztője a vidéki közössé-
gi lapok helyzetéről, valamint a civil lapok hitelességéről beszélt.

A vendégek 10-10 perces bemutatkozása után a jelenlévők reagáltak az elhangzottakra, illetve kérdéseket tettek fel a szak-
emberekhez. 

A CIVIL KOrZÓ előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 76�4 Pécs, Szent István tér 17.) 
és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-�0�01519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk. 
Az előfizetési díj 1�50 Ft/év (10 szám)

Megrendelő
Számlázási cím

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................
Irányítószám:  ...............................  Település: .............................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ....................................................... Fax: .......................................... Email: ..........................................................................................

Postázási cím (ha más mint a számlázási cím)
Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................
Irányítószám:  ............................. Település: ..........................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ...................................  Fax:……………………… ..........  Email: ..............................................................................................................

Dátum: .......................................................................... Megrendelő aláírása:..................................................................

A napokban jelent meg egy hasznos módszertani kiadvány-sorozat első kötete olyan 
civil szervezetek számára, amelyek kistérségi projektek megvalósítását tervezik. A ké-
zikönyvet a proHáló kistérségi munkacsoportja állította össze. A proHáló programot 
16 – civil szervezeteknek szolgáltatásokat nyújtó – hazai nonprofit szervezet kezde-
ményezte.

A munkacsoport a civil szervezetek kistérségi szintű együttműködésének lehetőségei-
vel foglalkozik. A tagjai arra keresik a választ, hogyan lehet a kistérségekben hálózatokat 
létrehozni? Hogyan lehetnek ezek a hálózatok később, amikor már megerősödtek, az ön-
kormányzatok és vállalkozók partnerei? Hogyan kapcsolódhatnak be a civil szervezetek a 
kistérségi önkormányzati társulások tevékenységébe? 

A kötetben két és fél év kutató munkájának eredményeit összegzik a szerkesztők olyan projektek bemutatásával, amelyek 
már megvalósultak és jól működnek az ország különböző területén.

A módszertani kiadvány ezer példányban jelent meg, beszerezhető Pécsett a Civil Közösségek Házában.
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A baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttmű-
ködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntésho-
zatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának 
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati 
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.

�) Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása:
a. jogi, közhasznúsági,
b. pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben,
c. pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan,
d. számítógép-kezelés területén.

3) Minimum évi 3 képzés megvalósítása, a helyi civil szervezeteket leginkább érintő témákban (pl. 
szervezeti, menedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészíté-
si tudnivalók, EU-s témakörök stb.).

4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és ren-
delkezésre bocsátása (együttműködve a többi civil szolgáltató központtal az erre a célra fenntartott 
intraneten, valamint a civil szolgáltató központ honlapján), különösen a következő területeken:
a. a megye civil szervezeti regisztere,
b. pályázati lehetőségek, kiírások, űrlapok biztosítása,
c. megyei ernyőszervezeti nyilvántartás,
d. megyei szakértői, előadói lista.

5) Civilszakmai dokumentációtár építése: könyvek, segédanyagok, audiovizuális anyagok gyűjtése, 
kölcsönzése, valamint az elektronikusan rendelkezésre álló, szabadon terjeszthető anyagok bemu-
tatása a civil szolgáltató központ honlapján.

6) Rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetek széles körével elektronikus vagy nyomtatott hírlevél 
kiadása keretében.

7) Az információ-szolgáltatás keretében a civil szolgáltató központ tevékenységével összefüggő infor-
mációk közzététele érdekében internetes honlapot szerkeszt, illetve azt folyamatosan aktualizálja. 
A honlapon fel kell tüntetni a programmal kapcsolatos leglényegesebb informácókat, az igénybe 
vehető szolgáltatásokat, azok helyét, idejét, módját, ellenértékét, egyéb feltételeit.

8) Konkrét tevékenységi együttműködést alakít ki az adott terület egyéb közösségi szolgáltatóival, pl. 
esélyek háza, regionális ifjúsági szolgáltató irodák, teleházak, kistérségi megbízottak és menedzse-
rek, falugondnokok, európai információs pontok.

9) Hálózati funkció: együttműködik a feladatmegvalósításban a megye hasonló vagy részben hasonló 
célú civil szervezeteivel, más szolgáltató-fejlesztő szervezeteivel, valamint a többi megyei civil szol-
gáltató központtal.

A Nevelők Háza Egyesület 
szolgáltatásai

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel./Fax: 72/ 315-679, 215-543

E-mail: nevhaz@t-online.hu , civilhaz@civilhaz-pecs.hu 
Web: www.civilhaz-pecs.hu  




