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Nem izlés dolga
Sok sebb 1 vérzik a bridos hal feje

- mondhatnánk, ha h ek akarnánk
maradni a bevezet idézet képzav a-

rához. Mert ha korbenéziink az or-
szágban, azt lát|uk, hogy számos,
korábban kimagasló míívészeti ese-
ményeket léúehozó és kiváló in-
tézményeketm kodtet városban
szintén osszeomlott az év lizedekig
eleven kortárs m,ívészeIi élet, ieg-

)
alábbis annak intézményi háttere.
Hogy ríé csak Miskolcon verjem el
a port, elég Pécs vagy Székesfehérvár
példáiára utalni. Ertjtik, hogy,,most
mi jciviink!" felkiáltássa1 néhányan
elégtételt vennének eddigi vélt vagy
valós mell z ttségtikért, és hadállá-
sokat szeteznének a kultutális élet
kiJlónbóz színterein, Budapesten és
vidéken egyaránt. Sajnos, mint a pél-
dák is mutatják, nem kevés sikerrel,
mert céljaik eIérésére szinte mindig
találnak állami vagy helyi forrásokat.

Persze az gynevezett kózízlés sg-
sem volt,,avantgátd" irányultságti,
mindig is a konnyebben befogadha
tó, kevesebb szellemí energiát hor-
dozó miívek felé fordult szívesebben.
Ilyen tekintetben korunk nem kii-
lonleges, 1egfeljebb annyiban, hogy
a kozhatalmi centrumok mostaná-
ban leggyakrabban akózízlés páttjá-
ra állnak, és meg sem ptóbálják azt
a magasabb m vészi min ség felé te
relni, holotterre számos lehet ségiik,
eszkoztik lenne - Miskolcon például
a Kondor Béla díj. Ennek egyik oka
azleheI, hogy általános vélekedés

,,Otthont csak akulilira tud építe-
ni, ahol akult ra megveti alábát,
ott megmarad a remény és abiza-
lom" - fogalmazott beszédében
Miskolc egyik alpolgármestere1
az eseményen adták át a helyi
Mtizsa-díjat. A szép gondolatok
jegyében érdeklódve vártuk, kié
lesz majd, azidei, 201 8,as Kondor
Béla-díj, melynek átadására - sok
más szakmai díjjal egyetemben -
iinnepélyes keretek k zt aváros
napján, május 11-én kerítenek
sort. A Kondor Béla-díj Miskol-
con olyan elismerés, amelyeddi-
gi tiirténete alapján rangot jelent
és értéket jeliil ahelyi kulturális-
mtivészeti életben.

Ezért is dobbentiinl< meg jó néhá
nyan, amikor ha1lottuk a hírt: meg-
tortént az átadás, és az idei Kondor,
díjat egy bizonyos Bíró Konrád kapta.
Kíderiilt ugyanis, hogy a díjazoltegy
olyan amat r fest , aki dilettáns
giccsképeket készíl, és ezeket nagy
számban és eredményesen értékesí
ti kiállításain. Hihetetlen, borzasztó,
tragikus * efféle jelz k hangzottak
el, amikor a helyi m vészetikózéIet
erre reagált. Nem az a baj, hogyva
laki ilyen képeket fest és forgalmaz,
hanem az, hogy egy nagyváros kul-
turális vezetése ilyen módon járatja
1e magát a szélesebb és a helyi kozon
ség el tt, nevetség tárgyává téve saját,
addig magas pteszíízsli elismerését.
KoZtudott, rrr-ennyire bizonytalan
még a ,,mrlvelt koz nség" is a kortárs
képz m, vészetvilágában, ezéítahi
vatalos helyeknek efféle gesztusokkal
inkább jelezniiikkéne ahelyes irányt
a mai miívészet - kétségkívtil bonyo-
1ult- titveszt iében,
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szeíint am, vészet megítélése ízlés
dolga (holott tudjuk, hogy nem az), de
a drjntési pozícióban lév hivatalno-
kok mégis így gondolják, és eszerint is
cselekszenek. Valószínííleg most Mis
kolcon fe1 sem meriilt, hogy a Kon-
dor Béláró1 elnevezelt díj méltatlan
kezekbe kertil. városházi források
szerint a szakmai díjak odaítélésére
tett javaslat egy (?) kutatórium vagy
bizottság dolga, melynek vannak á1-

landó és vannak ideiglenesen felkért
tagjai, a névsot(ok) nem ismert(ek).
Nem tudni, kit, mire és kik kétnek
fel, talán a régi népi iilnokok módjá
ra képviselnek ott valakik valakiket.
Javasolni fogjuk, hogy szakemberek
d ntsenek a szakmai díjak od aítéIésé
r 1, esetlegrégebbí dí|azottakból fel-
álló eseti vagy ad hoc testtileIek- ezt
már dontse el a város.

Mindez azonban csak tiinet, an-
nak a tiinete, hogy egy nagyváros
kulturálís irányítása mennyire esetle-
ges, mennyire egy-egy pozícióba ke
rtilthivatalnokízIését fiigg. O1tai
Kata írta pár hete egy FB b ejegyzésé-
b'en, hogy elege van már abbó1- mert
mondogatják mostanában -, hogy
b ezzeg AczéInak mint páítállami ve-
zet nek iegalább volt ízlése. Pedig
ezíénis szoktam mondogatni - nem
mintha visszasírnámaz aczéli id ket
-, de nézzikmár meg: városaink on-
kormányzataiból eltríntek a kultu-
rális osztályok, az osztáIyvezet k,
kulturális el adók, meg hasonlók...
boldogszocialista évek! Akult rával,

ne adj' isten m vészekkel, m, vésze-
tekkel foglalkozni szakma volt és hi
vatás, ma pedig valami hátrábbnál is
hátrább sorolt, kényszerííségb 1 ke
zelt teriilet.

Az, hogy nincs cissznépi konszen-
nls am, vészetek megítélésben, ter-
mészetes. De hogy egyváros, ielestil
Miskolc, egy díjjal zászlajára t zze
az ízlésIelenséget, vagy hogy rep-
rczentatív m, vészeti in!ézménye,
a Miskolci Galéria hosszti évek óta
alibimunkát végezzen, ráadásul re-
mek, sokévtizedesm lttal ahátamo-
g tt, annak nem szabadna tetmésze-
tessé válnia. Korábban leírtam már,
hogy jellemz a kisebb vidéki cent

rumokra, f leg kulturális tertiieteken
az akolmeleg boldog világa, amikor
egymáshoz kózeláII emberek szer-
veznek maguknak és egymásnak
rendezvényeket, ahol mindenki elé-
gedett és tapsol, a horizont pedigva-
lahol aváros határátjelz lábla kottil
1átható.

számtalanszor hivatkoztunk már
arra, hogy Miskolc nagyon nehezen
fogja kiheverni azl a traumát, hogy
az elmull 28 év alatt 50 000, azaz ól,
veflezq ember - tobbségében fiatal
- hagyta el a várost. Ez éppen atra
keilene sarkallnia kult ráva1, míívé-
szetekkelhivatásszer en foglalkozó
városivezet ket,hogyameglév eT -

források minél jobb kihasználásával
tegyenek meg minden t liik telhe-
t t. Vannak remek példák: az Opera-
íesztiváI, a Jameson Cinefest Film-
íeszliváI, a nemrég meg jult Avasi
Borangolás mind szellemi tartalom-
mal bíró események, és t megeket
képesek megmozgatni. Azt mutatják,
hogyháttányos helyzetbenis lehetki-
t n eíedményeket elérni. A míívé-
szeIi éIet sajnálatos állapotához az ís
hozzájárt|I,hogy a fent említett, jobb
napokatmegélt és egykor országos je-

1ent ségtí kiállításoknak helyt adó
Miskolci Galéria, aváros m vészeti
k zpontja besztirkiilt, provincializ-
musba si.illyedt, és nem képes orien-
tálni a város k z nségét ésvezeI í.
Csak remélni lehet, hogy a Herman
Ottó M zeumhonlapján anapokban
megjelent felhívás, melyben meghir
detik a galériavezel iállását, pályá
zaúa ószti\nóz mald néhány fiatal,
tetter s szakembert, akik esélyt je
1enthetnek a pozitív fordulatra ]\4is-

kolc míívészeti életében,
KtsHoNrHy Zson


