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Cork, az európai kultúra
fõvárosa

Corki magyar kulturális hónap,

2005 februárja

2005-ben Cork Európa kulturális fõvárosa, ami
nagy megtiszteltetést és sok munkát jelent ennek
a festõi, de Európában nem igazán ismert város-
kának.

Cork, az ír sziget délnyugati részén fekvõ, szép
kikötõváros, szinte a vízre épült. Nevét az itt a
tengerbe ömlõ Lee folyó deltájának, illetve mo-
csarainak köszönheti, az ír „corcaigh” szó ugyan-
is mocsarat jelent. Mint oly sok várost Írország-
ban, a portyázó, majd megtelepedõ viking hor-
dák alapították, aminek tárgyi emlékeit máig õrzi
a helytörténeti múzeum. Hangulatos a szigetsze-
rûen kialakított belvárosa, ahol pezsgõ élet fo-
lyik. Az elegáns György-kori házakkal szegélye-
zett fõutcákat szûk, üzletekkel teli mellékutcák és
sikátorok kötik össze. Mindig híres volt ellenzé-
kiségérõl (itt volt a lázadó Fenian Szövetség köz-
pontja is!), de elismert otthona volt és maradt az
ír kultúrának és mûvészeteknek. Itt mûködik a
köztársaságban egyedüli állandó operatársulat
(Belfast mellett, ami, ugye, már nem a „köztársa-
ságé”, vagy még nem az!), a folyóparti operaház-
ban. Szépek és gazdagok a galériái, rangot jelent
itt kiállítani.

Írországban tehát, magától értetõdõen, mindenki
ismeri Cork történelmi helyét, szerepét és kultúr-
történeti, mûvelõdéstörténeti jelentõségét, mégis
meglepésként és nagy örömként élték meg azt,
hogy 2005-re elnyerték Európa kulturális fõváro-
sának címét. Komolyan igyekeznek az elvárások-
nak eleget tenni, és persze ezenközben élvezni is
a kulturális évad áldásait.

Az éves rendezvénysorozatba illeszkedve, feb-
ruár hónapban a magyar kultúra és kulturális ese-
mények voltak az érdeklõdés középpontjában.

A rendezvényeket, köztük a tíz új európai tag-
államot bemutató, Enlargement (Bõvítés) címet
viselõ, impozáns kiállítás-sorozatot, alapos és

végiggondolt szervezõmunka elõzte meg. A so-
rozat – ahogy alcíme is mondja – egyben jó al-
kalomként kínálkozott „az új Európa Corkba
hozására”, méltó bemutatására. A magyar hónap
fõvédnöke és támogatója Pat Cox, az Európai
Parlament korábbi, ír elnöke volt. A kezdemé-
nyezõ fél a „Cork, 2005” szervezõbizottsága, il-
letve a rendezvények nagy részének otthont adó
Cork Vision Centre igazgatója volt. Pat Cox úr-
ral már korábban is többször módomban volt ta-
lálkozni, és mindig meglepett kedves közvetlen-
ségével, nagy történelmi tudásával. A bõvítési
ünnepségsorozat egyik estjén, Waterfordban (2004
tavaszán) úgy beszélt a magyar forradalmakról,
hogy minden résztvevõnek könnyek csillogtak a
szemében. Mert:

„Hazánk is látta sok derék fiát
Börtönfalak közt, feldúlt otthonát
Gyomokba veszni völgyön, dombon át
Ó, sebzett szívû nép, e bús pohárt
Nyugat magyarja hadd köszöntse rád.”
(És Rényi Ferenc hallgatott, Magyarország,

1848. Gergely Ágnes fordítása)
Így mindenki pontosan tudta, miért nevezi

magát Yeats „Nyugat magyarjának”. Sorsunkban
közös fájdalmak és tragédiák munkálnak.

Az ír–magyar kapcsolatok szép távlatokat nyi-
tottak a közös (történelmi és emberi) dolgaink
feletti gondolkodásnak. Már a XV. században két
magyar lovag járta meg lelki békéjét keresve Szent
Patrick  purgatóriumát a Donegal megyei Angya-
lok szigetén és számolt be látomásairól, de az
igazán fontos és nagyhatású az a tanulmány volt,
amit Arthur Griffith írt a szabadságharc és a Deák-
féle kiegyezési politika értékeit méltatva, a ma-
gyar példa követését  ajánlva (The Resurrection
of Hungary, Magyarország feltámadása címmel).
Ez a tanulmány széles körben ismert és idézett volt
a XX. században, és mindig kellemes meglepetést
okoz, ha társalgási szinten elõkerül a legváltozato-
sabb élethelyzetekben. Legutóbb egy temetõi láto-
gatáson, a temetõ egyik elöljárója idézte fel, mert
meghatotta kis mécsesem Griffith sírján.

Griffith nézeteit a United Irishmen hasábjain
fogalmazta meg, amelyet alapításától kezdve,
1899-tõl szerkesztett. Õ tekinthetõ a Sinn Féin
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mozgalom szellemi atyjának. Önrendelkezési
politikájának vonzereje abban rejlett, hogy egy-
szerû és világos logikával érvelt, és „egy ember-
öltõ óta a legnagyszerûbb gondolattal járult hoz-
zá az ír politikához” (New Ireland Review, 1905.
Would the Hungarian policy work? Beválik-e a
magyar politizálás?) – írta róla 1904-ben egy ifjú
önrendelkezés-párti értelmiségi, T. M. Kettle.

Corkban a magyar hónap két jeles magyar
képzõmûvész kiállításával nyílt. Lugossy Mária

szobrászmûvész nagy sikert aratott szép, kimun-
kált kõ- és bronzszobraival, Gaál József jellegze-
tes és különleges figuráit és látásmódját dicsérte a
kritika. Mûvei sok látogatót vonzottak, csakúgy,
mint a kiállítóteremben torokhangon elõadott sá-
mándalai. Az eseményeknek otthont adó Vision
Centre eredetileg egy szép kis templom volt, ami
különleges atmoszférát teremt. Legutóbbi ottjár-
tamkor már egy lett festõ munkái voltak a falakon,
életteli színek és vidámság sugárzott róluk.

A kiállítások mellett szép sikerrel szerepelt az
Auer Vonósnégyes és Réti Balázs zongoramûvész
is, aki március elsõ napjaiban adott nagy érdek-
lõdéssel kísért és szép sikert hozó koncertet fõleg
Liszt mûveibõl válogatva Cork város legjelentõ-
sebb mûvészeti galériája, a Crawford Galéria elõ-
adótermében. A zenei eseményeket a Cork
Orchestral Society, vagyis a Corki Zenekari Szö-
vetség jegyezte és szervezte. A galéria az opera-
ház mellett áll, állandó anyaga is gazdag és szé-
pen válogatott, külön figyelmet érdemel. Az egyik
idõszaki kiállítás – a rendezvénysorozathoz kap-
csolódva – éppen németalföldi akvarelleket és
rajzokat mutatott be Rembrandttól Mondriaanig
(1520–1920) címmel. A négyszáz év mûvészetét
bemutató tárlaton több mint nyolcvan gyönyörû-
séges rajz, vázlat és festmény volt látható, részle-
tes magyarázatokkal, jól elrendezve és megvilá-

gítva. Piet Mondriaan képeit ritkán látni ilyen
mennyiségben külföldön. Több iskolás csoport
foglalkozását követhettem itt végig, figyelmes és
türelmes vezetõk segítették a gyerekeket, magya-
rázták a látnivalókat.

A magyar hónap részeként bemutatkozott a
kortárs magyar filmmûvészet is, három filmet
vetítettek (Kontroll – Nimród Attila, Jött egy
busz…, Ébrenjárók – Miklauzic Bence) a Triskel
Mûvészeti Központban. Sokan voltak jelen, és a
reflexiók érdeklõdésrõl tanúskodtak.

A hónap lezárásaként Mádl Ferenc köztársa-
sági elnök és hitvese látogatott Corkba egy egész
napos rendezvény keretében, ahol az elnöki pár
jelenlétében a Gyõri balett egy válogatott társula-
ta adott ünnepi mûsort és a hónap ünnepélyes
lezárásaként Bozóki András kulturális miniszter
beszélt a kulturális kapcsolatok jelentõségérõl a
két nemzet életében. A köztársasági elnök az
egységes Európa jelentõségérõl, fontosságáról és
jövõjérõl tartott elõadást Cork egyetemén.

Ez utóbbi nem csupán udvariassági gesztus
volt, valóban nagyon fontos szerepe van az em-
beri kapcsolatok alakításában a kulturális politi-
kának, az összetartozás élményének, az európai-
ságnak. Az ír gazdasági csoda egyik pillére, hogy
két évtizede megszületett a társadalmi kiegyezés
(az ún. társadalmi partnerség intézménye), közös
értékek és értékrend mentén. Elfogadták, hogy a

gazdasági felemelkedés része, alkotója és meg-

határozója a nemzet egésze számára az oktatás

és a kultúra ügye. Ezért az oktatás és a kultúra
kiemelt feladatként szerepel minden kormányzat
programjában, mert itt a programhoz választják a
kormányt. A kormányzat feladata a közösen elfo-
gadott, kölcsönös megállapodásokra épülõ prog-
ram hatékony és minél sikeresebb végrehajtása.

A magyar kultúra és mûvészetek iránti érdek-
lõdés fenntartását márciusban a klasszikus zenei
adó azzal segíti, hogy a hónap zeneszerzõjeként

Bartók Béla mû-
veibõl sugároz
napi rendszeres-
séggel szép, kü-
lönleges és egye-
di felvételeket,
szolgálva ezzel a
magyar zenemû-
vészet, a magyar

elõadómûvészek és az egyetemes zenetörténet
ügyét is. (Bobok Beáta)


