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Reflexió és kritika: Az átalakuló kulturális-művészeti terekről 
Beszélgetés-sorozat a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék szervezésében 
(Pécs, Reggeli kávézó, 2018. május 18.) 
 
Pécs több mint fél évszázadon keresztül a hazai művészeti-kulturális élet egyik 
legjelentősebb centruma volt. A rendszerváltást követően a város művészeti 
intézményrendszerével kapcsolatos anomáliák, illetve kritikák megszaporodtak, az 
időnkénti fellendülés (a PTE Művészeti Kar megalakulása, az Európa Kulturális Fővárosa 
/EKF/ programok és fejlesztések) ellenére is. Pillanatnyilag a színtéren dolgozók körében a 
tanácstalanság, az elkeseredettség, sőt, a letargia jelei mutatkoznak. A művészeti-kulturális 
színtér ugyan még mindig produkál kiemelkedő eredményeket, de ennek mind kevesebb 
köze van az intézményi feltétekhez. A legtöbb érintett, illetve az elemezők a bajok legfőbb 
okát a kulturális intézményrendszer inkompetens működtetésében, jövőkép-nélküliségben, 
illetve finanszírozási problémáiban keresik.  
 
A beszélgetés egy sorozat indításaként zajlott le, fő témája pedig a pécsi M21 kiállítótér 
sorsa volt. A Zsolnay Negyedben levő, jó adottságokkal bíró helyet kortárs kiállítótérnek, 
kortárs művészeti intézménynek képzelték el. Gazdája jelenleg a  ZSÖK (Zsolnay 
Örökségkezelő Nonprofit Kft.), azonban valódi kocepció és program nélkül, így 
azonosítható arculat és markáns kiálítások nélkül működik. Egy kihagyott lehetőség, 
miközben az egész országban problematikus a közpénzen fenntartott kortárs kiállítóterek, 
intézmények helyzete.  
 
 
A beszélgetés résztvevői: Aknai Katalin művészettörténész (mint moderátor), Doboviczki 
Attila médiakutató, kurátor, Gyenis Tibor képzőművész, Nagy Gergely író, újságíró, az 
artportal szerkesztője, Várkonyi György művészettörténész voltak. A rendezvényt a pécsi 
Reggeli kávézó támogatta. Az esemény házigazdája Szijártó Zsolt, a PTE 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék vezetője volt.  
 
Szijártó Zsolt (SzZs): Köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy ennyien elfogadták a 
meghívást. Szándékaink szerint egy több részből álló beszélgetéssorozatnak volna ez az 
első rendezvénye. A Reflexió és kritika címet adtuk az első beszélgetésnek, tárgya 
valójában azok a városi problémák, amelyek az átalakuló kulturális, művészeti terekkel 
függenek össze, és amelyek körül az elmúlt időszakban sajnálatos módon mindenfajta 
nyilvánosság megszűnt. Rengeteg megbeszélni való problémánk, kérdésünk volna itt a 
városban, ehhez próbál ez a beszélgetés-sorozat kezdeményezésként szolgálni. Első ilyen 
témánk az M21-es Galéria sorsa, jövőbeli és jelenbéli helyzete. Átadom a szót Aknai 
Katalin művészettörténésznek, aki a mai rendezvényt moderálni fogja, köszönöm, hogy 
elfogadta ezt a felkérést. 
 

Aknai Katalin (AK): Ha valaki ma beírja a Google keresőjébe, hogy M21 Zsolnay Negyed, 
akkor különös dolgokat talál. Amit ott látunk képet, az egy ígéret azzal kapcsolatban, hogy 
a Zsolnay Negyed egy élő, mobilis intézményként fog működni. A harmadik oldalon 
láthatjuk az aktuális kiállítások listáját (ma tudjuk, hogy éppen Dimitri Serban kiállítása 
nyílik). Ugyanakkor, ha a múltba visszamegyünk, azt látjuk, hogy egyre széthullóbb, 
inkonzisztensebb program fut, és mintha nem lenne szakmai gazdája ennek az 
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intézménynek. Noha voltak itt jó kiállítások is: utalni szeretnék a Pécsi Műhely kiállításra és 
a Báziscsoport szobrászati kiállítására.  Ha problémák után kutatunk, akkor nyilván 
egészen az EKF projekt missziójáig és aztán a földre hullásáig kellene tekintenünk. 
Óhatatlan, hogy visszatekintsünk erre az időszakra. Most mégis azt kérdezném a 
résztvevőktől, akik valamilyen formában benne voltak az egész folyamatban, milyen kitörési 
pontokat látnak ahhoz, hogy ezt a mostani, viszonylag lehetetlen helyzetet meghaladjuk. 
Úgy tűnik, nem csak Pécsen működnek úgy intézmények, hogy nélkülözik a szakmai 
irányítást, egyáltalán azt, hogy elgondolják, mi a város, mi a kultúrafogyasztó, mi a kortárs 
művészet igénye. Doboviczki Attilát kérdezem először: mint oktató, mint kurátor, mint 
egykori Közelítés Egyesület-aktivista, hogyan látod a helyzet meghaladását? 

Doboviczki Attila (DA): Sajnos nekem elég radikális a hozzáállásom az ilyen típusú 
ügyekhez: máskor is elmondtam, ha nem lehet változtatni, akkor be kellene zárni. Ha 
valami nem működik, nem olyanok a körülmények, nem érdemes hosszú évekig véreztetni, 
kivéreztetni egy intézményt. Ez mentálisan tönkre teszi az ott dolgozókat, nem az jön ki a 
történetből, ami kellene, vagy ami lehetne. Ezt a progresszív szkepszis mondatja velem. 
Hogy milyen kitörési pont lehetne? El kellene dönteni, hogy mi a jövőkép, mit szeretnénk 
azon a helyen csinálni. Ez nyilván nem csak az intézménynek a feladata. Ezért vagyunk itt, 
hogy próbáljuk meg kitalálni, hogy mit lehet ebből a helyzetből legalább középtávon kihozni. 

AK: Kikre lehet támaszkodni? Milyen mozgósítható, megszólítható emberek vannak akár 
az egyetemistákon, akár a pécsi polgárokon keresztül? 

DA: Van egy szakmai közege a helyi művészeti szcénának, vannak ebben meghatározó 
szervezetek, vagy azoknak maradványai, romjai, amit fel lehet még kutatni. De vannak 
progresszív, fiatalabb generációk is, akik várják azt, hogy valamiféle intézményi felülethez 
jussanak adott esetben. 

Gyenis Tibor: Ki az a mi? Magában már mindenki felfogta azt a leépülő helyzetet, ami az 
elmúlt tíz évet jellemezte. Csakhogy ez a mi, hogyan rajzolódik majd ki? A jelenleg működő 
szervezetek, amelyek Pécsett valamiféle vizuális művészeti területen tevékenykednek, 
gyakorlatilag teszt üzemmódban vannak. A korábbi paternalista kultúratámogatási rendszer 
őket már régen nem érinti, vagy csak kevéssé érinti, illetve a forrásaik teljesen más helyről 
származnak. Az ő tapasztalataik képezhetik a mi egyik részét. Közben a mi mögé még 
mindig beleértjük a várost. De a városba a vezetés is beletartozik?  Vagy nem? Vagy most 
már nem tartozik bele? Nyolcadika [az országgyűlési választások] óta nem tartozik bele? 
Hogy van ez most? 

Várkonyi György: Szívemből szólt Tibor, mert nekem is ez ütött szöget a fejembe, ez a 
többes szám első személy, hogy mi. Kik vagyunk mi? Senkik vagyunk egy olyan 
struktúrában, ahol fenntartói, működtetői szisztémában élnek az intézmények. Sőt, a 
ZSÖK-nek a város a tulajdonosa. Komor István, a ZSÖK üzemeltetési igazgatója mondta 
nekem, amikor vitába bonyolódtunk, hogy a tulajdonosnak igenis vannak elvárásai. Onnan 
indulnék ki, hogy az előttem szóló Doboviczki Attila nem csak médiakutató és az egyetem 
oktatója, egykori „Közelítéses”, illetve publicista, hanem az egyik pályázója, jelöltje volt még 
Márta István idején az M21, illetőleg társult galériáinak vezetésére kiírt pályázatnak. 
 
Vissza kellene menni kicsit az időben Márta Istvánig. Róla én itt se jót, se rosszat nem 
kívánok mondani. Egyszer összehívott az M21 előterébe egy olyan társaságot, amire azt 
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lehet mondani, hogy a pécsi „látszat véleményformáló értelmiség” egy-két tagja. Abszolút 
érződött ezen a beszélgetésen, hogy formális. Azért volt, hogy el lehessen mondani, volt 
ilyen, megkérdeztünk benneteket. Hiába hangzott ott el az, amit én nagyon fontosnak tartok 
leszögezni, hogy az a kiállítóhely, amiről beszélünk, Magyarország három használható 
kortárs művészeti kiállítóhelye közül az egyik, a Ludwig Múzeum és debreceni Modem 
mellett.  
 
Persze vannak problémái: nem lehet benne rangos nemzetközi kiállítást rendezni. Ezek 
műszaki problémák. Nincs klímaberendezés. Ha lenne klíma, már rég odavitték volna a 
Csontváry Múzeumot. Ez volt Márta István egyik nagy álma. Az említett beszélgetésnek 
semmiféle következménye nem volt, de elhangzott, ha ez ilyen hely, akkor minimum két-
három évre előre tudni kéne a programját. És ahhoz, hogy ennek a programnak legyen 
profilja, arca, rangja, ahhoz egy felelős, szuverén szakmai vezetőre lenne szükség. Nem 
tudom, hogy amikor a pályázatot kiírták, Márta István már elmenőben volt-e, lényeg, hogy 
több alkalmas pályázó is volt. Elbírálták, majd arra hivatkozva, hogy az intézmény 
vezetésében változás következik, eredménytelennek nyilvánították a pályázatot. Akkor jött 
az a megoldás, hogy rábízták Komor István üzemeltetési igazgatóra Gamus Árpád [korábbi 
galériavezető] örökségét. Szakmailag ez nem volt életképes megoldás. Kellett egy kis 
szépségtapasz, amit Vizuális Művészeti Tanácsnak hívnak, aminek a jelenlévők közül 
többen is tagjai voltunk.  
 
AK: Mi volt a feladata a Művészeti Tanácsnak, ha nem volt program? 
 
VGy: Alapszabály rögzítette. Doboviczki Attilának a Magyar Narancsban megjelent cikke 
(Ha nem látom, nem fáj, MaNCs, 2016/17.) beszél is arról, hogy jó lett volna, ha azt a 
feladatkört, amit én is egy felelős és kompetens vezető feladatának gondolok, átvette volna 
ez a testület. Ez nyilvánvalóan illúzió. Biztos többen ismerik azt a mondást, hogy a teve egy 
olyan ló, amit egy bizottság tervezett. Nekünk most egy ilyen, többpúpú, szétfolyó tevével 
van dolgunk, mert már bizottság sem létezik. Komor Istvánnal beszélgettem akkor erről, 
hogy ez csak szükségmegoldás lehet. Többekkel még az alakulás előtt beszélgettünk arról, 
hogy mi a teendő. A felkérés megtisztelő, tudjuk, hogy zsákutca, mégis elvállaljuk. Úgy 
döntöttünk, hogy első körben nem lehet nemet mondani, mert akkor felelőssé tehető ez a 
bizonyos megfoghatatlan mi, azért is, ami majd történik, és azért is, ami nem történik. De 
nagyon hamar „kiborult a bili”.  

AK: Úgy tűnik, hogy nem az M21 az egyetlen olyan intézmény, amelyik szakmai vezetés 
nélkül működik. Hasonló helyzet állt elő Pakson, ahol Prosek Zoltán menesztésével egy 
hasonlóan ex-lex állapot következett be, ejtették az éves programokat, azt sem tudja a 
városi múzeum, hogy mit kezd a saját örökségével. Ha intézményi támogatás nélkül nem 
lehet kultúrát csinálni, akkor nem lehet semmit se csinálni, mert az alulról szerveződő 
dolgok önerőből, mecenatúra nélkül nem működnek. Nehéz szinten tartani azt az energiát, 
amivel el lehet érni valamiféle közösséget. Ma itt Pécsen milyen körökre lehet számítani? 
 

DA: Azért van még lelkesedés. A Nick Galéria ilyen helyzetben van hosszú évek óta. De 
annak idején a Közelítésben is az volt az egyik elképzelés, hogy megpróbáljuk a 
munkánkat, a tapasztalatainkat integrálni az új intézményi helyzetbe (M21, Pécsi Galéria, 
Művészetek Háza), de ez nem sikerült. Ennek megvannak az okai. Idővel az ember 
megunja ezt. Ha valamit nem lehet megfelelő körülmények között csinálni, akkor mást 
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keres. El lehet tölteni az éveket egyéb hasznos munkával is, például most csináljuk a Pécsi 
Galéria történetének dokumentatív feltárását, ez is gyönyörű munka. Akkor például az 
egyetem lesz, vagy lehet, ami a hátteret biztosítja. 

GyT: A gazdasági válság előtt a kiépülő intézmények a művészekkel (és fordítva is) egy 
olyan újfajta együttműködést alakítottak ki, ami a korábbi, rendszerváltás utáni évtizedhez 
képest sokkal szorosabb együttműködés volt. Most, hogy ez az intézményrendszer és 
működési mód országosan, de valamennyire nemzetközileg is jelentősen visszaesett, 
kiderült, hogy az a fajta, a modernizmusból eredő  korábbi művészeti elképzelés, hogy 
egyrészt van az önálló művész, másrészt van az intézményrendszer, mint egységek – ez 
már nincs, nem létezik. Az intézmények nélkül a művészek olyan pozícióba kerültek, hogy 
ha nem is atomizálódnak, de eltűnik az erő, az érvényességi kör. Újra kell definiálni. Ezért 
nehéz kérdés, hogy milyen erőforrások vannak. Szerintem a szocializmusban létező 
alternatív művészeti helyek – például a lakáskiállítások – nem tűnnek járható 
útnak. Visszafelé nem lehet tapasztalatot nyerni, abból a tapasztalatból kiindulni. Újfajta 
intézményi, közösségi szerveződésre van szükség. 

AK: Nagy Gergő írt két éve egy átfogó tanulmányt arról, hogy a nagy intézmények hogy 
néznek ki, és hogy az alulról jövő aktivitások hogyan nem képesek találkozni középúton. 
Milyen kifutása lehet ennek, milyen jövője van a művészekre nézve, akik ezt az egész 
szcénát csinálják? 

Nagy Gergely: Megtisztelő, hogy átfogó tanulmánynak nevezted, valójában újságcikkek 
sorozata volt, és szeretném azt is megköszönni, hogy itt lehetek. Hiszen azon kívül, hogy 
nagyon szeretem a várost, nem kötődöm Pécshez, és azt, hogy az itteni intézményi 
struktúrában milyen változások voltak, ti sokkal jobban tudjátok. Ahol a képbe jöhetek, az a 
kontextus, amit említettél. Mintha a végén kezdtük volna a történetet: milyen kivezető utak 
kínálkoznak abból a lehetetlenségből, amit mindannyian érzünk a kulturális 
intézményrendszer vonatkozásában. Ez kicsit tényleg olyan, mintha már túl lennénk 
dolgokon, miközben sokszor még a definícióval is adósak vagyunk: mi zajlik itt 2010 óta 
Magyarországon? Ahogy szétforgácsolódott a hazai kulturális rendszer, ezen belül a 
képzőművészeti rendszer is, az tulajdonképpen micsoda? Egy optikai illúzió működik végig. 
Minden magyar városban vannak kiállítóterek, múzeumok, bennük emberek dolgoznak, a 
fővárosban is sok múzeum, sok ember van (igaz, most a nagymúzeumok zöme zárva van, 
ez is egy érdekes helyzet), és hát épül egy teljesen új múzeumi negyed. Aki odamegy, vagy 
idejön, az azt látja, hogy van élet. De ez egy kicsit olyan, mint a politikai intézményrendszer 
optikai illúziója. Az is olyan, mintha létezne: van parlament, ahol éppen ma iktattak be egy 
miniszterelnököt, van köztársasági elnök, van alkotmánybíróság stb. Ezek létező 
intézmények és személyek, csak éppen nem látják el a feladatukat, nincs autonómiájuk, 
cselekvési terük, illetve nincs bátorságuk ahhoz, amit tenniük kellene. Valami hasonló dolog 
játszódik le a kulturális intézményrendszerben is. Megszűnt az autonómia, a szakmaiság – 
a döntéshozatali módok megkérdőjeleződtek; ugyanígy a szerepek, a finanszírozás is. E 
mögött egyértelmű politikai szándékot látok. 
 
Ugyanakkor zajlanak a fenti folyamattal ellentétesek is. Emlékezet-gyakorlatot 
végezhetnénk a tekintetben, hogy milyen tiltakozó akciók voltak Magyarországon, csak a 
kortárs képzőművészeti szcénában,  2012 óta. Jelképes év ez, az MMA, a Magyar 
Művéseti Akadémia alkotmányba emelése. Nagyon komoly tüntetések zajlottak: az MMA 



	 5	

közgyűlés megzavarása 2012 decemberében, a tüntetés a Vigadó átadásakor 2014 
áprilisában, ezek a médiába is bekerültek, talán akkor még a közmédiába is. Lezajlott egy 
Ludwig Múzeum-foglalás 2013-ban, pont az ellen a nem-transzparens és nem szakmai 
döntésmechanizmussal szemben, amit itt emlegetünk. Azt gondolom, hogy ez a szcéna 
nagyon sok mindent tett. Plusz zajlott közben egy tisztázási folyamat is: a Tranzit Akció 
Napokra utalnék, amit a tranzit.hu szervezett másfél éven keresztül, Süvecz Emese 
vezetésével. Egy olyan párbeszédsorozat volt ez, amelyen a kortárs művészeti szakma 
próbálta tisztázni a maga helyzetét és a lehetséges stratégiákat. Részben ebből nőtt ki az 
OFF-Biennále is, illetve ezek tanulságait használta fel. 
 
Az OFF-Biennále az egész közép-európai színtéren komoly példa arra, hogy miként lehet 
az állam nélkül, oppozícióban, intézményen kívüli helyzetből, de mégis konstruktív módon 
valamit csinálni. Azt látom, hogy szinte csak intézményen kívüli helyzetből lehet ma valami 
eleven és érvényes, releváns dolgot produkálni. Néhány napja zajlik Budapesten a Küszöb 
Fesztivál, Don Tamás fiatal kurátor kezdeményezésére, ami hihetetlenül izgalmas dolog. A 
pályára lépéssel, a pályakezdő művészekkel foglalkozik. Nem csupán tizenegy kisgalériát, 
nonprofit helyszínt összefogva zajlanak kiállítások, de volt egy terápiás folyamat is a 
fesztivál előtt. Terápia – így hívták, ebből a munkafolyamatból épp a napokban nyílt kiállítás 
az OSA-ban. A pályakezdők megpróbálták egymás között végigbeszélni a problémákat. Az 
intézményrendszerét, a saját egzisztenciális kérdéseiket, illetve azokat a problémákat, 
amiket a színtér önmagán belül megoldhatna. Kik vagyunk mi? Alkalmasak vagyunk-e arra, 
amit csinálni szeretnénk? Próbáltak kivezető utakat találni. Létezik tehát egy csomó dolog, 
ami ezzel az egésszel szemben helyezkedik el. Csak a hatóköre kicsi, a láthatósága 
viszonylag szerény. 
 
Hogy a politikának mi lehet a célja? Szerintem strukturális cenzúráról van szó. Szétzilálni 
azt a rendszert, az intézményeknek egymásra épülő hálózatát, ahol kritikus gondolatok 
még fölüthetnék a fejüket, ahol kritikus művészet még létrejöhetne. Nem tudom, mennyire 
volt tudatos ez a folyamat, de az országban mindenütt megszűnt a kortárs művészeti 
közintézmények autonómiája. Mindenhol nagyobb intézményekhez csatolták őket. Az a cél, 
hogy bizonyos dolgok egyszerűen nem jöjjenek létre, hogy kontrollálható legyen ez a 
szisztéma, hogy pisszenés se legyen. Ez nagyjából be is következett, ennek vagyunk a 
tanúi. Ez nem par excellence cenzúra. A szisztéma maga leválogatja, hogy mi az, amit 
beenged a falak közé, és mi az, amit nem. Egy idő után a dolgok már nem is készülnek el, 
nem valósulnak meg. 
 
VGy: Aknai Katalin a kivezető út keresésével exponálta a beszélgetést, de azért meg 
kellene vizsgálni az idevezető utat is. Amit Gergő elmondott, abból kiemelném, hogy azért 
az alternatív szcéna nem orvosolhatja a professzionális intézmények diszfunkcionális 
voltát. Ezek nem működnek. Nem lehet beletörődni abba, hogy a nagymúzeumok, nagy 
kiállítóhelyek ebek harmincadján vannak. Ne feledjük el, ebben a városban bármilyen 
programon, amit a városháza égisze alatt szerveznek, azon ott van egy jelszó: „Pécs a 
kultúra városa”. Ennél kiüresedettebb szlogent nehéz elképzelni. Ennél az is jobb volt, hogy 
„a mediterrán hangulatok városa”. Mit tud ez ma jelenteni? Feltenném a kérdést: ki mit tart 
kultúrának? Valójában hasznosulási szemléletek ütköznek. A kereskedelmi, az üzleti, 
melyben nyilvánvalóan nincs kulturális misszió. Az a szemlélet, miszerint ha egy kulturális 
intézmény veszteséget termel, azt be kell zárni, nem megoldás. Létezik a másik, a 
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kulturális hasznosulási szemlélet, melynek a pénzügyi veszteség majdhogynem 
természetes velejárója, ha nem is szükségszerű. Ezzel szembeállítják a 
menedzserszemléletet, amire én különösen ki vagyok hegyezve, mert a múzeumban volt 
egy teljes igazgatói jogkörrel felruházott menedzserszemléletű igazgató, afféle „bezzeg” 
figura. A menedzserszemlélet vak a kulturális értékre, akkor is, amikor olyan szerepben 
tetszeleg, hogy épp nem volna vak, vagy, hogy „majd ő megmutatja”. E szemléletnek a 
piac, az eladhatóság, a bulvárosodás, a kutyába-lemenés a következménye. 

 
Ez a pszeudo kiállítások gyakorlata a szakmailag megalapozott kiállításokkal szemben. 
Üzleti sikereket hoznak kulturális kínálatnak álcázott vásári attrakciókkal. Mikor kisgyerek 
voltam Szombathelyen, vitték az országban körbe Góliátot, az óriásbálnát. Ugyanolyan, 
mint a Bodies kiállítás, vagy mint a világszerte haknizó Leonardo „kiállítások”, amiből 
Pécsnek is jutott. Ezen felbuzdulva, én akkor egy féléves szemináriumot indítottam a 
Művészeti Karon a pszeudo kiállításokról. És a hallgatók baromi jó példákat hoztak! 
Ausztráliában napokig kellett sorban állni egy olyan kiállításra, ahol kultfilmek szereplőinek 
kosztümjeit állították ki.  
 
A Leonardo-kiállítás idején vettem a fáradságot és meg nem nevezhető forrásokból 
megszereztem az adatokat. Amik annak a fényében jelentősek, hogy mennyi a múzeum 
éves költségvetése vagy mennyi az M21 éves programköltsége. Az a bizonyos kiállítás, 
ahol egy milligrammnyi eredeti nem volt – viszont az is igaz, hogy soha ennyi elbódított 
ember nem jött múzeumot nézni –, nem volt üzleti siker. A hozzám eljutott adatok szerint 
263 millió 737 ezer forint volt a költsége, 115 millió 173 ezer a bevétele. A deficit 148 millió 
564 ezer, amit kipengetett a város, a múzeum pedig kipengetett egy 10 milliós bírságot egy 
adóprobléma miatt. Ez az, amikor a „menedzser szemlélet” társul a dilettantizmussal és a 
szervilizmussal.   
 
DA: Tibor – hozzám hasonlóan – nagyon radikális volt korábban is. Volt egy időszak, 
amikor azt mondtad, hogy az ilyen strukturális problémák miatt nem vagy hajlandó kiállítani. 

GYT:  Igen. Mondjuk az egy szakmai természetű dolog miatt volt. Ahogy Várkonyi György 
mondta, a mi-be mindnyájunkat beleérthetjük. Értettük Gyuri érvelését. De úgy tűnik, hogy 
van egy határa ennek a mi-nek – Pécsen elférnének ebben a teremben azok, akik ezt az 
érvelést értik. E körön kívül, úgy tűnik, hogy egyáltalán nem értik, hogy amíg van egy ilyen 
fenntartói helyzet valamely intézménynél, addig nem lehet nélkülözni a múzeumi 
szakértelmet, megközelítést, apparátust, valamiféle hierarchia nagyon megalapozott, 
szisztematikus szakmaiságát. Pláne úgy, hogy van egy egyetem a városban, ahonnét 
jönnek ki a fiatal művészek. Úgy tűnik, ez a szakmaiságra hivatkozó érvelés  nem éri el a 
célját. Mint művészek, úgy látjuk, hogy egyre hátrébb szorul az a szempont, hogy ezt a 
tevékenységet a város, ha nem is fejleszti, valahogy szinten tartsa.  
 
AK: Nagyon úgy tűnik, hogy felépültek csúcsintézmények (Debrecen, Paks, Pécs), de 
mintha a kultúrpolitikának mindegy lenne, hogy ott mi folyik. Folyik-e vagy sem? Szakmai-e 
vagy nem? Csinálhat mindenki, amit akar, pénzt nem társít hozzá, bár, ahogy hallom, a 
Leonardo-kiállítás deficitjéből egész jól elműködhetett volna a múzeum.   

VGy: Biztos van itt valaki, aki meg tudja mondani, hogy mennyi a Zsolnay Fényfesztiválnak 
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a költségvetése… 

AK: Nyilván át lehetne csoportosítani a pénzeket, hogy működjön valami. Úgy tűnik, hogy 
valami hatalmi ignorancia és cinizmus működik, ami „vízzáró réteget” képez. Nagyon jó volt 
hallgatni, hogy Doboviczki inkább bezáratná az M21-t, mert ez egy karcos gesztus.   

DA: Akkor azt lehetne mondani, hogy ezt bevállalták. A kivéreztetése senkinek nem lesz jó, 
strukturális problémából pedig még több lesz, eszkalálódnak. A választások eredménye e 
szempontból annyira nem visel meg, előtte se volt jó, és most se lesz jobb. Volt egy 
időszak, amikor a civil szerveződéseket megpróbálták aktivizálni. Ernyőszervezetként, 
közös „szuperprogramokat” próbáltak létrehozni, egymást támogatva működni. Most ez a 
hajó is léket kapott. Korábban arról is szó volt, hogy műtermek legyenek a Zsolnayban. 
Miért nincsenek? Vagy, hogy a nagyintézmények szakmai fórumot is jelentsenek. 

AK: Az eredeti terv az volt, hogy a Zsolnay Negyed egy önálló, a várostól független 
kulturális komplexum lesz… 
 
DA: Nem biztos. A tervezés során nem véletlenül kerültek be azok a városi kulturális 
intézmények a Zsolnayba, amelyek megfelelő büdzsével rendelkeztek. Például az egyetem, 
a Bábszínház, az Ifjúsági Ház. Ezek nélkül nagyon döcögős lett volna egy teljesen új 
intézményt létre hozni. A költségvetésüket kellett bevinni. A Pécsi Galéria is így került be. 
30 millió volt a 2010 körüli éves büdzséje. Ebből lejöttek a személyi, bérleti, működtetési 
költségek. Most megemelték az éves programköltségét, 12 millióról felment 18-ra. De ez 
nem csak az M21-re vonatkozik, ebből a Széchenyi téri galériát is valamilyen módon 
működtetni kell. Elvileg ez rengeteg pénz. Másfelől a Szombathelyi Képtár költségvetése 
2012-ben 75 millió forint volt, a Modemé most 380 millió forint.  
 
VGy: Egy jó kiállítás többe kerül, mint 12 millió. 
 
NG: Ha már számokról beszélünk, noha nehezen összevethető dolgok ezek, az előbb 
hivatkozott tizenegy helyszínes Küszöb Fesztivál összesen egy millió forintból készült. Az 
első OFF-Biennále 2015-ben úgy 40 millió volt, és nagyjából a második költségvetése is 
ennyi volt 2017-ben. 

AK: Milyen a pécsi Művészeti Karon tanuló művészhallgatók viszonya a városi szövethez, 
a város intézményeihez? Az M21 nyugodtan lehetne kiszolgáló szervezete vagy fóruma 
ezeknek a hallgatóknak. 

DA: Bizonyos értelemben az. „Jobb híján” vannak ott diplomakiállítások. Ott volt az OTDK 
művészeti szekciójának kiállítása, illetve DLA-kiállítások is.  

AK: Ilyen helyzetben nem becsülném alá a marketing- vagy menedzserszemléletet. 

Ezen a ponton a hallgatóság is bekapcsolódott a beszélgetésbe – a szerk.  

Cseri László (újságíró): Biztos sokan nem tudják, hogy 2011-től kezdődően napjainkig a 
városi önkormányzat a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-be egy csomó intézményt 
bevitt. Művészetek Háza, Pécsi Galéria, a világörökségi helyszínek, Ifjúsági Ház, 
Boldogság Háza, Gyugyi Múzeum stb. Létre jött egy hatalmas halmaz, aminek az lett a 
következménye, hogy talán a Pannon Filharmonikusokon kívül mindegyiknek megszűnt az 
intézmény jellege. Ezek nem intézmények, hanem helyszínek. Miután nem intézmények, 
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nincs vezetőségük, nincsenek szakmai stábok. Úgy tudom, hogy az az ember irányítja a 
ZsÖK-öt, aki azt a bizonyos Leonardo kiállítást idehozta Pécsre. Akkor még a múzeumnak 
volt a gazdasági vezetője, most a ZsÖKé, a döntéseket ő hozza meg. És még egy fontos 
dolog: ha meg akarnak szüntetni egy ilyen helyszínt, mint az M21, már nem is kell 
közgyűlés elé vinni. A ZsÖK belügye. A zenekaron kívül, ami állami támogatásból és a 
saját bevételeiből él, a többiek megszüntethetők. Ebben Komor Istvánnak nagyon komoly 
felelőssége van, mert szó nélkül végignézte ezt a leépülést. 
 
Komor István (ZsÖK, üzemeltetési igazgató): Azt gondolom, ez egy civil, informális 
összejövetel. Nem hozunk döntéseket, csak csevegünk. Barátságból jöttünk össze, mert 
olyan témákról beszélgetünk, amik mindnyájunkat érdekelnek. De remélem, hogy ez nem 
egy Pilvax kávéházi beszélgetés, aminek a végén elmegyünk és kiszabadítjuk Táncsicsot. 
Maradjunk ennél a dolognál. Nagyon sokat vívódtam, hogy eljöjjek-e erre a beszélgetésre, 
hiszen a savazást az ember nem szokta jól viselni. Sajátos mazochista karakter vagyok, én 
ezt el tudom viselni. Akik ismernek, jól tudják, hogy jó pár évtizede követem ezt az 
életvezetési stratégiát. Anélkül, hogy a referenciáimat felsorolnám, azt elmondanám, hogy 
ez nem egy rossz hatékonyságú taktika. Vannak eredményei. Nincs felhatalmazásom arra, 
hogy bármilyen belső információt a ZsÖK-ről kiadjak. Ennek van egy formális útja. Mivel 
nonprofit közhasznú társaságról van szó, ezért bármelyik itt ülő érdeklődő besétálhat a 
cégünk irodájába, előzetes egyeztetés után kikérheti az iratokat, tájékozódhat a belső 
rendszerünkről. A pénzügyi adataink nyilvánosak, beleértve az első számú vezetők havi 
fizetését is. 
 
Inkább arra reflektálnék, hogy mi a helyzet az M21-gyel. Nincs napirenden az M21 Galéria 
bezárása. Sőt, több olyan megerősítés érkezett, melyek az M21-es jövőbeni létezésének 
stabilizálását támasztják alá. Ami a dolog szakmai tartamát illeti, az lényegesen 
bonyolultabb kérdés. Nagyon kíváncsian várom a jelenlevőknek azon gondolatait, amelyek 
a meghívóban beharangozott jövőképet vázolnák fel. És hogy túllépnek azon a 
paradigmán, hogy itt semmit nem lehet csinálni, mert olyan borzasztó világ alakult ki, ahol 
nincsenek lehetőségei a gondolkodó értelmiségnek. Én magamat a gondolkodó értelmiség 
köreibe sorolom, és számos dolgot lehet tenni. Például azon gondolkodni, hogy abban a 
környezetben, amely nem csak a magyar és a városi, de az európai közösség 
erőfeszítésével jött létre 11 néhány milliárd forintból, és amit Zsolnay Kulturális Negyednek 
hívunk, milyen előremutató dolgokat lehet tenni, amelyekre igenis van lehetőség. Igenis, 
van fogadókészség mindannyiunk részéről. Várkonyi György ugyan kategorikusan 
kijelentette, hogy a kollektív bölcsesség elve egy humbug, de én messzemenőkig hiszek 
ebben a bölcsességben. Hiszek a befogadó koncepcióban, hiszek abban, hogy egy olyan 
szisztémát is fel lehet építeni, amelyben a menedzsment azt mondja: akinek ötlete van, 
szívesen látjuk, amit mi tudunk, hozzáteszünk, és próbáljuk közösen formálni a világot. 
 
Böszörményi István (képzőművész): Nem tudom, hány évvel ezelőtt, Darvas György a 
Nemzetközi Szimmetria Társaság egyik elnöke és megálmodója megkereste Márta Istvánt, 
akkori igazgatót, hogy elhozná a társaság éves fesztiválját a Zsolnay Negyedbe. Márta 
István gyakorlatilag kidobta, mert a bevétel iránt érdeklődött. Tudni kell azt, hogy 2009-ben 
volt Szimmetria Fesztivál Budapesten, akkor Steven Weinberg, Nobel-díjas amerikai fizikus 
nyitotta meg. Ez a tudományt és a művészetet összefogó, mindenféle szekciókat 
működtető, óriási nemzetközi fesztivál. Ez ki lett ebrudalva, helyette esküvőiruha-bemutatók 
kaptak helyet a Zsolnay Negyedben. Később ugyan zökkenőmentesen megrendezték ezt a 
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fesztivált Hollandiában, de oda már nem tudtam elbiciklizni. 

DA: Komor Istvánra reagálva: nagyon jó hallani, hogy nincs napirenden, hogy bezár az 
M21. Valóban ki kellene tűzni legalább néhány célt. Mi évekig azon kuncogtunk, ha kijött 
egy pályázat, a képzőművészet valahol a cirkuszművészet előtt szerepelt a rangsorban. Ez 
a rangsor a Negyedben is érvényesülni kezd. Ha az ember lemegy a raktárba, az szörnyű 
élmény. Gamus Árpádra (a Pécsi Galéria egykori vezetője – a szerk.) sok mindent el lehet 
mondani, de ő legalább kijelentette, hogy kell egy raktár. Volt egy hallatlanul szuper nagy 
raktár, de most már leválasztott belőle egy részt a marketing, a balett, a Művészeti Kar is 
megjelent, végül mindenki rácsokkal leválasztott magának egy kis területet. A Pécsi Galéria 
hagyatéka, dolgai, és ha jönnek kiállítások, azok anyagai össze-vissza vannak itt. Annyira 
méltatlan, mikor ott van egy többszáz millió forintra biztosított műtárgy és mellette egy 
autógumi. Ezt inkább példaként mondom arra, hogy házon belül is lenne mit helyre tenni. 
Mit akar a Negyed az M21 Galériával? Akarja? Akkor tegye mögé anyagilag, stábban, amit 
kell, de ezzel a 18 millióval ez nem fog működni. 

GyT: Egy ekkora városban nyilván nem lehet sok intézmény és rengetegféle 
kezdeményezés, de mint kisvárosnak, tudnunk kellene azzal mit kezdeni, hogy mi történik 
egy ilyen helyzetben, amikor az érdekek nem tudnak összefésülődni. Évekkel ezelőtt 
kezdeményeztünk egy levelet, rengetegen aláírták, szakmai kívánalom volt. Aztán Hoppál 
Péter előtt ültünk az önkormányzatban és akkor is kirajzolódtak törésvonalak. Ezekből a 
törésvonalakból akkor nem tudtunk tapasztalatot levonni és a tevékenységeket érdemben 
módosítani. Nem volt tanulási folyamat. 2017-ben, a bizottságban, amiben szerepeltünk az 
M21-ben, nagyon kényes helyzete volt az egyetemnek (én nem intézményt képviseltem, 
könnyebb helyzetben voltam, bármikor kiugorhattam volna belőle, megfogalmazhattam 
kritikát), mert együtt kellett működnie. Ha nem alakulhatnak ki éles szemben állások, a 
szövetségek is „elkentek” lesznek. És ha a konfliktusokat nem tudjuk megbeszélni, mert 
nem merjük felvállalni, akkor nem lehet előrejutni, kiküzdeni valamit. 

NG: Tibor nagyon feldobta nekem a labdát: nem tudom megmondani én sem, hogy ebben 
a konkrét helyzetben milyen jövőképre, javaslatokra van szükség, és hova kell velük 
kopogtatni, csak ehhez a gondolatmenetéhez kapcsolnám az OFF-Biennále példáját, azt, 
hogy a művészeti szcéna egészét érintő helyzetre hogyan próbált oppozícióból reagálni. 
Azt mondta, hogy radikálisan szakít az állammal, nem pályázik közpénzre, nem használja 
az állam által fenntartott kulturális infrastruktúrát. Nemcsak azért, mert az éppen aktuális 
kormányzattal szemben áll. Azt a lehetőséget ajánlja fel, hogy gondoljuk végig a mindenkori 
államhoz való viszonyunkat. A művészeti szcénának mindig volt valamilyen államfüggése, 
olykor egészségtelenül, a finanszírozás, a források, az intézményi háttér, sok minden miatt. 
Az OFF, intézményen kívüli pozíciójából új típusú együttműködéseket próbált meg 
létrehozni. Nonprofit helyszínek, artist run space-ek, kereskedelmi galériák, műgyűjtők, 
magánemberek, pénzemberek, civil szervezetek, más szakmákból, diszciplínákból jövő 
szervezetek és személyek között. Az ajánlata az volt, hogy egy ilyen, másfajta hálózat ki 
tud váltani intézményi funkciókat. 
 
Nagyon szép és heroikus vállalás volt, de látszott az is, hogy mik ennek a nehézségei. 
Egyrészt a fenntarthatóság. Hogy lehet egy ilyen nem-intézményi intézményt működtetni, 
egy metaintézményt miként lehet fenntartani? Mivel Magyarországról nem finanszírozzák, 
illetve csak magánszemélyek adományaival, a pénz zöme külföldről jön, amiből az OFF 
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dolgozni tud egyáltalán. Túl azon, hogy az OFF így „külföldről finanszírozott civil 
szervezetként” regisztrálódik, azt is jelenti, hogy akkor „hova beszél”. A helyi szcénához 
beszél? Vagy kifele beszél? Vagy összeköti a helyi szcénát a külföldi 
intézményrendszerrel? Ez biztosan jót tesz a helyi szcénának, de akkor óhatatlanul 
izolálódik. Ez az egyik csapdája ennek a szituációnak, amiben az OFF van, mint 
metaintézmény. A másik csapdája pedig az, hogy azonnal megjelennek olyanfajta 
elvárások, amelyeknek nem tud megfelelni, mert hely nincs, négyzetméter nincs, 
finanszírozás sincs, infrastruktúra sincs, kommunikáció sincs. Közben a művészek számára 
az intézményrendszerbe való belépési pontok is hiányoznak. Ismerjük azt a jelenséget – a 
Küszöb Fesztiválra utalnék megint csak –, amikor a művészpályák megrekednek a 
legelemibb szinten. Ha alternatívákról beszélünk, lehetséges működési modellekről, akkor 
ennek a tanulságait végig lehetne gondolni. 
 
Balogh Róbert (író, újságíró): Volt egy igazgatói pályázat, ami igen nagy hangsúlyt 
fektetett a művészetpedagógiai tevékenységre. Én úgy tudom, azért merült fel, hogy be 
lesz zárva az M21, mert alig megy oda ember. A Kulturális Főváros program keretében is 
elmismásolták, hogy a közönséget nevelni kell, és a Zsolnay Negyednek kötelessége 
lenne, hogy kinevelje a közönségét, mert magától nem fog odamenni. Még Márta István 
időszakában csináltam egy nagyon aljas fotót: kellett ide-oda mennem a Negyedben és 
embert nem láttam semerre. Ezt lekattintottam és kitettem. Akkor a fél Zsolnay bürokrácia 
nekem esett, hogy milyen gonosz vagyok. De nem. Most is el lehet ezt a felvételt készíteni, 
vannak öt percek, amikor szép idő van. Mert kevés az esemény. Van a Zsolnay Majális, 
akkor lesz ott tömeg. Ugyanez a problémája az M21-nek, nincs esemény. Oda kell vinni a 
gyerekeket. Ha elmegyünk Berlinbe, Párizsba, ott gyerekcsoportok rajzolgatnak, próbálják 
lerajzolni, hogy mit látnak. Itt Tiziano helyett rajzolhatnák Keserü Ilonát. Ha nincs 
művészetpedagógia, akkor egy gyerek honnan közelítsen ehhez? A heti egy rajzórából?   
 
DA: Vannak próbálkozások, nem lehet elvitatni. Például a Keserü Ilona kiállításon nagyon 
jó gyerekprogramok voltak, de ehhez stáb kell, rendszerben kell ezeket működtetni. 
 
Pál Zoltán (szobrász): Szerintem ez a beszélgetés nem talál kimenetet anélkül, hogy 
pontos diagnózist mondjon. Azt a gondolatot, hogy ki fogunk találni valamit, és potenciális 
üzenetként el fogjuk tudni juttatni valahova, ezt én teljesen reménytelennek tartom. Már a 
múltban felfedezhető volt az a mintázat, az a tendencia, amit mi nem akarunk elfogadni. 
Úgy szemléljük ezt a várost, mintha 1980-ban élnénk, kapacitásai lennének, potenciáljai 
lennének, filozófiája lenne, az értelmiséggel akarna kommunikálni és ebből szeretne 
megélni. Álarcos a város. Mindaz, ami itt történik, hogy az M21 létezik, hogy az EKF létezik, 
ezek mind álarcok. Óriási nagy fesztivál volt, egy nagy karnevál, és mindenféle szép álarcot 
felrakott magára a város. De ezek csak álarcok. Ez a város bezárta az alkotótelepeket, 
bezárta Siklóst, Villányt, a Kisgalériát. Mi most a kulturális érdeklődésünkhöz fűződő 
szeletét próbáljuk elemezni, partnerek nélkül. Olyanok vagyunk, mint Napóleon, aki lement 
a völgybe, de sehol a másik sereg. Nem lesz csata. Ezt a történetet csak úgy lehet 
megfejteni, hogyha az elköltött pénzeket és az eszközöket vesszük számba. Ha eszköznek 
tekintem az M21-et, a Zsolnay Negyedet, a város arculatát, akkor abban kell gondolkodni, 
hogy ennek az iparágnak melyik fiókjába, bazárjába lehet beletenni a képzőművészetet. 
Ezt az iparágat úgy hívják, hogy élményeladás és turisztika. Egyetlen esélye lett volna 
ennek a városnak, viszont ezzel nem élt. Romváry Ferenc egyszer kis cinizmussal beszélt 
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arról a progresszív városról, ami Pécs a hetvenes-nyolcvanas években volt. Igaz, hogy 
kommunizmus volt, de az akkori városvezetőkről azt mondta, hogy européerek voltak. A 
mostaniakról nem vagyok meggyőződve. Nem attól oldódik meg a helyzet, hogy mi 
megfejtünk-e itt valamit. 

VGy: Sok tekintettben egyetértek Pál Zoltánnal, ugyanakkor azt a javaslatot, hogy „élmény 
és turizmus”, több mint életveszélyesnek tartom. Ide vezet  a Leonardo-kiállítás, és a ló a 
Széchenyi téren! Azzal egyetértek, hogy ez a mi, amit képviselünk, megfoghatatlan és nem 
sokat számít. A döntéshozók abban a tudatban hozzák a döntéseket, hogy bármit 
megcsinálhatnak, és bármi, amit nem csinálnak meg, nem kérhető számon rajtuk. Ott az a 
szörnyűséges szobor a Király utca elején. Talán ne nevezzük szobornak. Az keltett némi 
szakmai felháborodást, legfőképp szobrászkörökben, oly mértékig, hogy az egyetem 
szobrász tanszéke kezdeményezett egy konferenciát, ahova a legjobb szakembereket 
hívták el. Kompetens előadások hangzottak el, sokoldalúan körbejárták a kérdést. 
Böszörményi István elégedetlen volt, hogy miért nem vagyunk radikálisabbak. De még arra 
is volt pénz, hogy ezek az előadások egy kötetben megjelenjenek. Na és? Azt a kötetet 
senki el nem olvasta, az „izé” meg még mindig ott van, mindennel együtt, amit a hátteréről 
tudunk. 

NG: Az élménygazdaság és turizmusnál egy pillanatra leragadtam. Nekem se annyira 
szitokfogalom ez. Ha arra gondolok, hogy Budapesten, ebben az optikai csalódásos nagy 
intézményrendszerben miről szólt a tavalyi év, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős 
részben a Pécsi Műhelyről szólt. A kereskedelmi színtér fedezte föl, aztán a Ludwig 
Múzeum nagy kiállítása nyomán a hazai, majd a nemzetközi műkereskedelem elkezdte 
pillanatok alatt felértékelni azt az időszakot, azokat a neveket, műveket. A Pécsi Műhely és 
korszakának egyrészt nemzetközi kanonizációja, másrészt konkrét anyagi felértékelése 
zajlik most. Kialakul egy verseny, hogy ki az, aki beleszólhat ezekbe a folyamatokba. Mely 
intézmények vannak abban a helyzetben? Mely galériák, mely egyéb szereplői a művészeti 
intézményrendszernek? Egyszerre jelenik meg itt a pénz, az élmény és turizmus, és 
természetesen érték és művészet is, és sok-sok minden. Kérdésem, hogy vajon ebbe a 
pozicionálásba bele akar-e szólni a város? Van-e olyan törekvés, hogy ez a nemzetközi 
szinten zajló diskurzushoz hozzászóljon? 

Szijártó Zsolt: Szerintem az M21 története, az az intézményi árvaság története. 
Gyakorlatilag soha nem volt kitalálva, hogy pontosan mi is. Egészen a létrejöttéig 
visszamenve, az EKF kapcsán, a nagy kiállítótér viszonylatában. Kapcsolódik-e a 
múzeumhoz vagy nem kapcsolódik? Milyen kiállítások kerülnek bele? Soha nem volt 
gazdája igazából az M21-nek. A mai problémahalmaz gyökerei 2006-2007-ben jöttek létre, 
és soha senkiben nem volt bátorság, akarat, lehetőség, hogy ezt megoldja. A történet azt 
mutatja, hogy mi van, ha görgetjük a problémákat magunk előtt, ha semmiféle bátorságunk, 
képességünk nincs ahhoz, hogy megoldjuk őket. Példaértékű történet ebből a szempontból 
az M21.  Ugyanakkor nem értek egyet azzal a vízióval, amit Nagy Gergő mondott, hogy 
intézményeken kívül van csak élet a képzőművészeti szcénában. Mármint élhető élet. Én 
azt látom, hogy van egy másfajta folyamat is. Nagyon sok intézményt leuralnak politikailag, 
de azok a leuralt intézmények is, mintha elkezdenének egy hetvenes éveket idéző folyamat 
révén népfrontosodni. Megjelennek olyan kiállítások, alkotók, akik a másik oldalon állnak. 
Az Ernst Múzeum elég jól példázza ezt a folyamatot. Tehát nem gondolnám, hogy az 
intézményekhez, így az M21-hez is ne kéne ragaszkodnunk, és a sajátunknak tekinteni. 
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Fontosnak tartom, hogy legyen jövője az M21-nek. Ebben nyilván van felelőssége a ZsÖK 
vezetőségének és ennek a közösségnek is, hogy legyen gazdája. A Pannon 
Filharmonikusok ezt mutatja: van gazdájuk. Itt soha nem is volt, és jelen pillanatban sem 
látszik, hogy volna. 

Romvári János (képzőművész): A kereskedelmi galériában kiállító művészek a 
rendszerváltás előtt mindig negatív felhangot kaptak. A Képcsarnokra gondolok. Az soha 
nem került be a kánonba. Elhangzott, hogy olyan programokat kellene kitalálni erre a 
helyre, ami közönségvonzó, de a galériának nem feladata, hogy fölvállalja azt, hogy ezt 
anyagilag eltartsa. Ez az állam dolga. Vagy ha nem, akkor olyan szponzorokat kell keresni, 
amely ezt támogatja. Az oktatásról is esett szó: művészetpedagógiai foglalkozásokat is kell 
egy-egy kiállításhoz kapcsolódóan rendezni. Ez nagyon jó, de: itt voltak a környékbeli 
művésztelepek. Miért nem lehet oda pl. meghívásos kiállításokat kitalálni. Színvonalas 
művészeket meghívni egy három hónapos ittlétre, biztosítani számukra kiállítást, és 
cserébe egy munkát kérni, amit a városnak adnak.  

          Böszörményi István: Eddig a jó dolgokról beszéltünk, de most tételezzük fel a 
legrosszabbat. Komor István elmondta, hogy nincs napirenden a galéria megszűntetése, én 
ennek nagyon örültem, de körülbelül annyira hiszem el, mintha Grósz Károly mondaná. 
Lehet, hogy ma nincs, de lehet, hogy holnapután reggel már ott lesz. Kérdésem az, hogy a 
jelenlevők közül bárkinek van-e valamilyen stratégiája arra, ha bekövetkezik a legrosszabb. 
Ha adminisztratív úton megszüntetik az M21-t. Állandó múzeum lesz belőle egy teremőrrel, 
vagy átpasszolják valaki másnak? Van-e nekünk valamilyen stratégiánk arra, hogy meg 
tudjuk akadályozni? Ami nagyon nehéz. Itt van például a Greenpeace, ami 
Magyarországon olyan, mintha tejbegríz lenne. Én azt a szervezetet egyedül a 
módszereiért becsültem: bálnavadász hajókat tartóztatnak föl; Magyarországon mit 
csinálnak? Diát vetítenek a Paksi Atomerőmű oldalára. Van-e valakinek valami olyan ötlete, 
ami az igazi Greenpeace-re hasonlít? Van-e valakinek ötlete, hogy meg tudjuk akadályozni 
azt, ami ma ugyan nincs napirenden, de Damoklész kardja a fejünk felett lebeg.  

DA: Nincs ideális terv. Az egy mítosz, egy rózsaszín lufi, hogy lesz majd napi egymillió 
forint, amit „szétszórunk”, lesz egy ütőképes stáb, ami szervez múzeumpedagógiát, lesz 
rezidensprogram (amire szintén elmentek tízmilliók annak idején), lesz belőle saját 
műtárgyállomány az évek során, amire száz év múlva úgy tekintenek majd, hogy jaj de 
szuper. És a világ minden részéről szuper művészek jönnek mesterkurzust tartani. Lehet 
ennél nagyobb víziókat is bedobni, de jelenleg nem ez az állapot. A kettő közt vagyunk 
valahol, és nem lehet tudni, hol lesz elmozdulás. Komor István mondta, hogy lesz, és most 
minden változik valamilyen irányba, de én nem így látom. Azt lehet hallani, hogy leépítések 
jönnek szeptembertől. Nincs esély rózsaszín buborékra. Ez a pletykaszint. Jelenleg a 
szakmai stáb tagjait egy kezemen meg tudom számolni, és ebben a teremőr és installátor 
is benne van. 

 


