
 1 

Egy remény anatómiája 

 

 

A globalizáció sulykolásai még fokozottabban tágítják identitásunkkal szemben tanúsított 

felelősségünket. Évtizedeken át hangoztattuk a kétezer éves pécsi múlt nagyszerűségét és 

mondhatjuk, hogy a földrajzi-geomorfológiai adottságok, történelmi-embercsinálta 

kreálmányaink, és minden, amit a keltáktól, rómaiaktól örököltünk, feljogosítanak erre! 

Ma a sors agyonpolitizált kanyargóin egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy eltűntek a 

gyáraink, nyoma veszett csaknem mindannak, ami ipari-gazdasági létünket meghatározta, és 

helyi sajátosságaink köntöséből kibújva egy idegen multik által diktált álarcosbál szolgalelkű 

részeseivé váltunk. Szép lehet az a gondolat – ami persze korántsem mentes az unionizálás 

diktátumaitól – ami az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) címmel járó lehetőségeket és tovább 

épülésünket gyarapítaná, de ehhez nem rendelkeztünk megfelelő erkölcsi empátiával, befogadó 

készséggel! Hogy a  lehetőség hajdani polgármesterünk harcos önzőségén, vagy lokálpatriótáink 

sűrűn elrebegett imáin múlott, az most már mellékes, de a végeredmény nem. Ez a program úgy 

járt, mint a kifutó manökenje az otthonról elbitangolt fegyelmezetlen, korhely férfinép 

között; mire a végére ért, lemeztelenedett... 

A közelmúltbéli és mai csodálatos építészeink eltökélt és elkötelezett munkája révén 

messzire viszi jó hírünket, még akkor is, ha ezzel együtt nap mint nap szembe kell néznünk 

visszafordíthatatlan elkövetéseinkkel is! A város középkori városszerkezete (utcahálózta) némi 

túlzással, szinte épen maradt meg, s ebből gyűrűzött tovább a környezeti adottságoktól 

meghatározottan – különböző intenzitással. Más felöl itt is tetten érhető a közel került kis 

települések asszimilálódása (Pécs-Vasas, Hird, Kozármisleny, Málom, maholnap Keszü 

stb.). A régi iparterületeket kiszolgálóikkal együtt integrálta a város, lassan átnőtt a középkori 

szövet az épített védelmi vonalon, a 19. századi iparosodás történelmünk emblematikussá vált 

szlömjeit mára pedig már részben eltakarítottuk, amit meg nem, az a lakott felületek közötti 

rendezetlen gócok. 

Nos, a mentális igény lassan de biztosan kullog a nálunk fejlettebbek után, napjainkra mi 

is úgy gondoljuk, hogy a múlt tisztelete és megbecsülése közepette helytelen a különböző 

épületeket lebecsülő, diszkrimináló magatartás. Amikor „trendi" módon „értékválságról” 

beszélünk, rossz a szóhasználat, hiszen a bennünk ébredt szemléleti válságról van szó. Az 

értékekkel, köztük az építészeti értékekkel talán nincs is különösebb baj. Magunkban kell rendet 

teremteni! 

Az, hogy ez mennyire nem egyszerű, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tévedés, 

amely az EKF pécsi programját körüllengi: Megalkotói két alappillérről feledkeztek meg. Az 

első, hogy nem elsősorban azokra a rendkívüli adottságainkra építenek, mint a világörökségi 

helyszín, a sok török emlék, a város gyönyörű fekvése, egyetemeink, templomaink, költőink, 

íróink szellemi hagyatéka és így tovább, hiszen a megkülönböztetést, a kitüntetett figyelmet 

elsősorban ezeknek köszönhetjük. Ha csak a „hozott anyagból" dicsőüléseket glóriáznánk 

tovább megfelelő kommunikációval, úthálózattal, reklámmal, állagmegóvással, rendszeres 

karbantartással stb. már ezért is kiérdemeltük volna, hogy Pécsre esett a választás!  

Meggyőződésem, hogy a második az abszolút poliszban gondolkodás hiánya! Városi 

kontextusban és nem néhány utca problémakörével izolált presztízs-beruházásban kell látni a 

megüdvözülést, mely általában túlméretezett, és nem oldja meg azt a sok, bő félévszázados 

problémát sem (uszodák, fürdőhelyek, szállások, sportlétesítmények, tömegközlekedés, vasúti 

és közúti megközelítés, közterületi illemhelyek, emberhez méltó idősek otthonai stb.), amelyek 

nélkül csak „félkarú óriás” a kulturális főváros!  

Azon kívül, hogy ide születtem, semmi nem jogosít fel a kritikára, mégis hadd 

hiányoljam azt a nagy ívű szemléletet, amely nem a gyors sikerben tételeződik, hanem a 

kreatív, hosszú távon élhetőnek formálódott városban a hozzánk látogató mindenkori turista 

szemében is érték, amely tükrözi a hely szellemét, s amelyet érdemes a  nagyvilág felé 

kiáltani! (Ez persze nem azt jelenti, hogy az uránváros tereitől a Kórháztéren át a Tettye parkig 
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mindenhol ugyanazt a galambszürke „térkő” – nek titulált igénytelen gyári terméket látjuk, 

amelynek kistestvérével a Sétateret már megszórták!) A Tettye és környezete is joggal 

tarthatna számot világörökségi megkülönböztetésre, ha a hellyel-közzel példaértékű helyi 

építési szabályozások mellet kitörölnénk belőle mindazt, ami érdemtelenül rombolja le 

látványát, bárhonnan nézzük! (Történetesen ez a kamara épülete.) 

A műemlékes szakma a maga nemében egyedülállónak minősítette a Zsolnay 

mauzóleumot, rehabilitációs tervei elkészültek, a gyár legyártotta a szükséges hiányzó épület -

és díszítő kerámiákat, de képtelenek vagyunk likvidálni a telekre a szocializmus idején 

odarondított kockaházat! Ha valaki az itt felhánytorgatott két példa esetében csak hiányzó 

pénzekre hivatkozik, az nem a város érdekeit képviseli! 

Tehát úgy gondolom, hogy az igazi presztízsberuházás az, ha meglévő értékeinket óvjuk 

és gyarapítjuk. Szerencsés összemetsződése a program szándékainak és sok itt élő reményének a 

Zsolnay manufaktúra revitalizációja, új funkciókkal történő felruházása és a felbővült 

belvárosba történő bevezetés szerves kohéziója! (Védett épületeinek műemlékvédelmi kutatását 

tavaly kezdtük meg kollégáimmal, sok fotóval szolgálhatnék, de túlnőné e cikk kereteit!) 

„Nem szépen épült, széptetejű lakok, nem jólrakott nagy kőfalak és utak adják a 

várost, nem hajógyár, ámde olyan lakosok, akik avval mi megvan, élni tudnak. "(Alkaiosz) 

Az 1853-ban alapított manufaktúra; az alapító gyermeke, Zsolnay Vilmos iparos  

alkotó és családjával együtt folyton kísérletező, kutató, kreatív keresztény szellemiségű, 

mondhatni nagy formátumú ember  volt. Az ő  munkássága révén vált városunk 

jellegzetességévé a gyár. Elvitte a hírünket Kanadától Ausztráliáig, s fontos építőköve 

ama pannon identitástudatunknak, amelyet most a büszke utókor felkarol. A gyárat Trianontól, 

az államosításon át a szocializmus diadalittas pöffeszkedéseinek következményeit is ide értve 

annyi csapás érte, hogy csoda, hogy fennmaradt. Ennek legfőbb oka az, hogy gyönyörű 

termékei ma is ott fénylenek a porcelángyártás fogyasztóinak épületein és asztalán, itthon és 

külhonban egyaránt. Felkínálkozott hát a lehetőség, hogy a család emlékének újrafényezésével 

és a gyártó terület mellőzött arcának átépítésével egy ragyogó kulturális negyedet 

fejlesszenek épületeiben és védett parkjában. Ez az akarat úgy teljesül tervezői szándékok 

nyomán, hogy a gyár újra birtokba veszi az 1950-70-es évekbeli, a család szemszögéből 

kevésbé értékes épületeit. A korabeli lakó és termelő – ma már műemléki védelem alatt 

álló – kubatúrák a parkkal együtt a város szövetébe szervesen beültetett, immáron nyilvánossá 

váló közösségi hellyé, egyfajta agorává alakulnak, míves kis üzleteivel, bábszínházzal, 

kávézóval egyetemi és kiállítóterekkel! 

Ha sikerül a belvárossal élő kapcsolatba hozni, ha elfelejthetjük, a Budapest felöl 

érkezőket fogadó sok évtizede rettenetes utcaképet, ha vizuális és egyéb kulturális képzések 

révén élővé és organikussá válik Pécsnek ez a bevezető szakasza s még a gyár termelése is 

korszerűbb kereteket kap, az valóban elégedettségre adhat majd okot! Amint ez létrejön, úgy 

már érdemes kulturális átalakulásról beszélni. Az ipari forradalommal és a századfordulós 

eseményekkel (p1. szecesszió) lendületet vett Pécs, a közelmúltban elvesztette bányáit és 

iparának húzó ágazatait, ezzel érdemtelen hátrányba került. A nagy EKF álmok közül, ha 

ez az egy megvalósul – az EKF-től függetlenül is – e grandiózus újrahasznosításnak 

biztosan akadnak majd követői! (Széchenyi akna, Szénmosó, Állomási remízek... ) Nem kell 

most már más csak egy harcos polgármester és sok-sok imádság. 
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