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1. Bevezetés

          Pécs  az  ország  egyik  legjelentősebb  városa,  megyeszékhely,  dél-dunántúli 

régióközpont, és mint ilyen, kulturális hagyományai és a kultúra szerepe a város mindenkori - 

és mindennapi - életében kiemelkedőek. A város kulturális jelentősége etnikai sokszínűsége, 

földrajzi fekvése és történelme miatt egyaránt felértékelődik.

A  rendszerváltás  után  megindult,  máig  tartó  gazdasági  szerkezetváltás  folyamatában 

kiemelkedő  szerepe  van  a  kulturális  értékeknek,  illetve  a  belőlük  kialakított  kulturális 

termékeknek.  Ezek  gazdaságosan  hasznosítva  olyan  jövedelmet  termelhetnek,  melyek 

meghatározóvá  válnak  a  hagyományos  erőforrásokban  nem  bővelkedő,  de  gazdasági 

szerkezetváltáson sikeresen átesett térségekben (TRÓCSÁNYI A. 2007), olyannyira, hogy ma 

Magyarországon  a  kultúragazdaság  GDP-ből  való  részesedése  meghaladja  a  6%-ot,  maga 

mögé  utasítva  a  mezőgazdaságot  és  az  építőipart  is  (TÓTH  J.  2008).  Pécs  számára  a 

bányászat  hanyatlásával  és  a  hagyományos  iparágak  foglalkoztató-  és 

jövedelmezőképességének  visszaesésével,  de  kulturális  kapacitásának  tudatában 

kézenfekvőnek  tűnik,  hogy megpróbálja  kulturális  gazdaságát  erősíteni,  értékeit  tudatosan 

használni.

          A 2005-ben elnyert  2010-es Európa Kulturális Fővárosa cím a hozzá kapcsolódó 

programsorozatok,  fejlesztések,  beruházások  és  tervek  révén  ennek  a  folyamatnak  a 

betetőzése,  jobb esetben távolabbra mutató lépcsőfoka lehet(ne).  Ehhez a város értékeinek 

tudatos  felmérésére,  és  részletes,  valamint  átfogó  tervek,  elképzelések  kidolgozására  van 

szükség, a helyi lakosság igényeinek figyelembe vételével, mely nem feltétlenül egyezik meg 

a  kulturális  turizmus  (akár  belföldi,  akár  külföldi)  fellendítését  célzó  rendezvény-  és 

infrastruktúra-kínálat spektrumával (SZOKOLAI ZS. 2006). A két aspektus kiegyensúlyozása 

fontos szempont lehet,  amit  az is alátámaszt,  hogy a Kulturális alapú városfejlesztés 2006 

című  tanulmány  felmérése  szerint  az  ország  megyei  jogú városai  közül  Pécsett  az  egyik 

legkisebb  a  lakosság  kulturális  aktivitása,  és  messze  a  legalacsonyabb  a  kulturális 

programlehetőségekkel  való  elégedettség  aránya  (HUNYADI  ZS.  et  al.  2006).  Ennek  a 

disszonanciának  az  okai  nehezen  tisztázhatók,  ugyanakkor  tudatos  fejlesztésekkel,  és 

keresletfelméréssel  a  kínálat  és  a  kereslet  egyensúlya  helyreállítható,  amivel  a  kultúra 

jövedelmezővé, a kulturális gazdaság pedig Pécs vezető erejévé válhat. 

          A kulturális  gazdaság viszonylag új keletű fogalom a tudományban, határai nem 

egyértelműek.  ENYEDI GY.  (2005) kulturális  szolgáltatásokat  és  termékipart  különböztet 

meg, míg RECHNITZER J. (2007) a kereslet és kínálat elemzésének szempontjából közelíti 
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meg a lehatárolást, s a kulturális gazdaság alatt a kulturális infrastruktúrát (TRÓCSÁNYI A. – 

TÓTH J. 2002) az azok által kínált programokat, és azok fogyasztásának összességét érti, s 

ebbe a kategóriába a zenei ágazat – mint a kultúra egyik alapeleme - kétségkívül beletartozik. 

Pécsnek a zenei élet minden területén évszázados hagyományai vannak, így nyilvánvaló, hogy 

a kulturális kínálat  kialakításában alapvető szerep jut neki, a város mindenkori  vezetése is 

felismeri  jelentőségét.  Ez  abban  is  megmutatkozik,  hogy  a  megyei  jogú  városok  és 

megyeszékhelyek hivatalos dokumentumai, város- és kultúrafejlesztésre vonatkozó stratégiái 

közül egy sem foglalkozik olyan részletesen a zenei kultúrát érintő fejlesztési kérdésekkel, 

mint Pécs Kulturális Stratégiája (KULT. STRAT. 2008). 

Súlyának és múltjának megfelelően sokan foglalkoznak a városban a zenei ágazattal, azonban 

mind  az  érintettek,  mind  a  fogyasztók  gyakran  fogalmaznak  meg  kritikát  a  zenei 

infrastruktúra, a kínálat, vagy a kereslet különböző elemeivel kapcsolatban. A problémák okai 

pedig  nem  csak  az  alulfinanszírozottságban  keresendők.  Pécs  Közép-  és  Hosszútávú 

Stratégiája megjegyzi, hogy az utóbbi években nem készült átfogó felmérés a teljes lakosság 

kultúrafogyasztási  szokásait illetően,  így a rendezvényszervezők és intézmények csak saját 

látogatókörükre,  esetleg  saját  felméréseikre  hagyatkozhatnak  a  kereslet  spektrumát  és 

intenzitását  illetően – amely felmérések az adott rendezvényeken készülnek, tehát objektív 

képet  a  város  lakosságának  kultúrafogyasztási  igényeiről  nem  adhatnak.  Ugyanakkor  a 

rendezvénynaptárra pillantva megállapítható, hogy a város kulturális  programokkal „el van 

kényeztetve”, így a zenei ágazatban is bizonyos szempontból túlkínálat jellemző. A színes 

rendezvénynaptár  ellenére  -  rendelkezésre  álló  hiteles  információ  híján  -  a 

rendezvényszervezők  (akár  nagyobb  intézményen  belül,  akár  magánkezdeményezésre 

tevékenykednek)  kockázatot  nem vállalhatnak,  így a kisebb szegmenseket,  rétegeket  célzó 

rendezvények perifériára szorulnak, vagy egyáltalán nem jelennek meg, többek között azért 

is,  mert  a  keresleti  és  kínálati  oldal  között  sok  esetben  nincs  kiépítve  megfelelő 

kommunikációs csatorna.

Célkitűzések és módszerek:

         Szem előtt tartva RECHNITZER J. meghatározását, a dolgozat célja összehasonlítani  

Pécs zenei ágazatának keresletét  és kínálatát annak háttértevékenységével együtt, melynek 

során  igyekszik  bemutatni  a  zeneoktatást  és  rendszerét  Pécsett,  a  rendezvényszervezés 

mozgásterét és szereplőit, a zenei infrastruktúra jellemzőit és térbeli-szerkezeti sajátosságait a 

városban, a rendezvénynaptár turisztikai, gazdasági, illetve művészeti szempontból releváns 

jellemzőit, illetve a mindezekhez szükséges anyagi hátteret. A zenei kínálatot igénybe vevő 
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kereslet  felmérésére  személyes  tapasztalatokon túl  rendezvényszervezőkkel  és  a  zenei  élet 

szereplőivel készített interjúk, a város éves rendezvénynaptárainak elemzése és egy kérdőíves 

felmérés  kiértékelésének  eredményei  szolgálnak,  mely  felmérés  érinti  a  főbb  zenei 

kultúrafogyasztási  szokásokat, és igényeket.  A kulturális  földrajz határmezsgyéjén született 

dolgozat  szociológiai  árnyalatot  is  kap,  azonban  a  két  oldal  összehasonlításával  fő  célja 

feltérképezni,  hogy  a  kínálat  mennyiben  fedi  le  a  keresletet,  hogyan  optimalizálható  a 

kínálat-kereslet  viszony  elemeinek  működése,  illetve  működtetése  a  zenei  ágazaton  belül,  

ezeknek  milyen  térbeli  sajátosságaik  vannak,  valamint  melyek  a  kulturális  paletta  fő  

csapásain kívül eső elemek, ezek kihasználásának mik a keretei, feltételei, illetve gátjai. 

A munka a kérdőív révén - nem elhanyagolva a kulturális turizmus szerepét - a helyi lakosság 

igényeire koncentrál, egyben megmutatja, hogy a város önmagában milyen rendezvényeket 

(lenne)  képes  eltartani.  Mindemellett  igyekszik  rámutatni  a  rendelkezésre  álló  zenei 

infrastruktúra, intézményi rendszer, s egyéb tényezők esetleges hiányosságaira is. 
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2. Zenetörténet Pécsett

         Bár valószínűleg már Sophianae idejében is - a római kultúra részeként - eleme volt a 

város  életének  a  zene,  miként  később  a  törökök  és  egyéb  népcsoportok  is  hozzátettek, 

létrehoztak  valamit  e  téren  a  város  történelme  folyamán,  Pécsett  is  csak  a  török kiűzését 

követően vált lehetővé az európai egyházi és világi zene térhódításához szükséges társadalmi 

feltételek  kialakulása.  Az  1686-ban  felszabadított  város  a  XVIII.  században  szinte  végig 

(1703-1780) püspöki joghatóság alatt állt, szabad királyi városi rangra 1780-ban emelkedett. 

Ebben  az  időszakban  a  városban  a  zenei  élet  két  bázisa  a  székesegyház  és  a  jezsuita 

gimnázium tevékenysége volt.  Minden ünnepségen közreműködtek, ezáltal fontos szerepük 

volt a lakosság zenei „nevelésében”. A mai Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma elődjét 

1687-től 1773-ig a jezsuiták igazgatták, ifjúsági zenekart és kórust fenntartva (BÁRDOS K. 

1976),  a  város  kórusművészetének  hagyományai  tehát  egészen  a  XVII.  századig  nyúlnak 

vissza. A hódoltság során kisebb-nagyobb károsodást szenvedett székesegyház helyreállítása 

Radonay  Mátyás  püspök  idejében  kezdődött,  az  őt  követő  Nesselrode  Vilmos  nevéhez 

fűződik a  dóm első zenekarának létrejötte  -  tulajdonképpen az első város  által  fenntartott 

zenekar  -feltehetően  1712-ben  (az  első  írásos  emlék  Wittmann  János  Mihály  orgonista 

szerződése),  melyet  a  pozsonyi  dóm együttesének mintájára  hoztak létre.  A székesegyház 

zenei  élete  a  század  során  folyamatosan  virágzott,  kiemelendő  Klimó György  püspöksége 

(1751-1777),  aki  nem  csak  a  könyvtár  létrehozásában,  a  kultúra  egyéb  irányainak 

gondozásában is jeleskedett. Az egyházi zene mellett a század második felében fokozatosan a 

megjelenő katonazenekarok is részesei lettek Pécs zenei életének és a város 1788-ban Kassa, 

Pest  és  Pozsony  után  negyedikként  az  országban  megszervezte  első  zeneiskoláját  is. 

(BÁRDOS K. 1976)

1807-ben  szerződött  Pécsre  az  osztrák  származású  Lickl  György karnagy,  aki  sokrétű 

tevékenysége (zeneszerzői, zenekarvezetői munka, zenemű-kereskedés megnyitásának terve, 

stb.) révén jelentősen emelte a város zenei életének színvonalát (SZKLADÁNYI P. 1979)

1846-ban Pécsett adott koncertet az akkor pályája csúcsán levő Liszt Ferenc, s a következő 

évben  megalakult  a  XIX.  század  pécsi  zeneéletét  meghatározó  Pécsi  Dalárda,  mely  nem 

pusztán egy daloskör volt, hanem afféle „kulturális központ”, hiszen bevonta a társadalmat 

tevékenységébe, összefogta a város kultúrára fogékony részét (HORVÁTH M. 1959). Hatása 

volt az akkor még jobbára németajkú polgárság magyarosodási folyamatára is, mivel mindent 

magyar nyelven adtak elő. A század második felében több kórust és zenekart is életre hívtak a 
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városban,  s  míg  1868-ban  feloszlatták  az  addig  a  lakosság  zenei  igényeit  kielégítő 

katonazenekart, helyén megalakult az első Városi Zenekar. 

         A Monarchia idején az országos gazdasági konjunktúra és nyugodt fejlődés ideális 

kereteket  biztosított  a  kultúra  felvirágoztatásának  Pécsett  is,  így  számos  további  kórus, 

kamarazenei  egyesület,  kisebb  zenekar  létesült,  és  az  1915-ben  felépült  Pannónia  Szálló 

nagyterme (ma a Palatinus Szálló  Bartók-terme) a város legnépszerűbb báltermévé vált,  a 

következő évtizedekben a kamarakoncertek nagy részét itt rendezték meg. Az infrastruktúra 

más szempontból is jelentősen bővült, 1867-ben megnyílt az  Angster Orgonagyár és 1895-

ben már a szecessziós stílusú Pécsi Nemzeti Színház is megnyitotta kapuit. 

A  később  nagy  hagyományokra  szert  tett,  és  máig  élő  bányász-fúvószenekarok  első 

képviselője 1913-ban alakult meg Mecsekszabolcson. 

Az  1920-as  és  1930-as  évek  a  pécsi  zenei  élet  egyik  fénykorát  jelentették,  1923-ban 

koncertezett itt Bartók Béla, 1933-ban először rendezték meg az Ünnepi Hetet, mely afféle 

korabeli fesztiválnak tekinthető, számos világi és egyházzenei hangversennyel. 1936 Liszt-

emlékév volt, ennek jegyében rengeteg koncerttel, emellett ezekben az évtizedekben tovább 

szaporodtak a daloskörök, kórusok, ifjúsági együttesek és fúvószenekarok. 

Ugyanakkor  az  1930-as  évek  végén  a  szabadtéri  Ünnepi  Játékok  rendezvénysorozata  két 

megrendezés  után  végleg  megszűnt,  s  a  közönség szinte  kizárólag  a  külföldi  és  fővárosi 

vendégművészek  produkcióira  volt  kíváncsi,  így  például  az  1941-ben  megrendezett 

Művészeti Hetek programja - a korabeli kritika szerint - a város zenekultúrájára csak kevés 

hatással  volt,  mivel  a pécsi  produkcióknak nem sok teret  hagyott.  Ilyen  és ehhez hasonló 

egyenlőtlenségek napjainkban sem ismeretlenek. 

          Fordulópontot  jelentett  a  város zenei  életében -  oktatásban,  hangversenyéletben 

egyaránt  -  Kodály  Zoltán érkezése  1945-ben,  ő  mondta  ki  azokat  a  követelményeket, 

amelyeken a század második felében a pécsi komolyzenei művelődés alapult:  szimfonikus 

zenekar  létrehozása,  vegyeskar  létrehozása,  és  az  énekoktatás  elterjesztése  az  alap-  és 

középfokú oktatásban. (NÁDOR T. 1995)

A negyvenes évek második felétől leglátványosabban a kórusmozgalom bontakozott ki. Nagy 

számban jöttek létre  színvonalas  kórusok iskolákban és egyéb intézmények  keretei  között 

egyaránt.  Kiemelendő  többek  között  az  1958-ban  megalakult  Pécsi  Kamarakórus  (Dobos 

László,  és  Tillai  Aurél  karnagyok  vezetésével)  a  Liszt  Kórus,  vagy  a  Nevelők  Háza 

Kamarakórusa,  valamint  az  1964-től  kétévente  megrendezett  Országos  Kamarakórus 

Fesztivál,  mely lehetővé  tette,  hogy  1988-ban kelet-közép-európai  városként  először  Pécs 

adjon otthont  az Europa Cantat  nemzetközi  kórusfesztiválnak.  A rendezvényből  nem csak 
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szellemileg  profitált  a  város,  a hozzá  kapcsolódó köztér-  és  homlokzatfelújítások  révén  a 

városfejlesztés  folyamatára  is  hatással  volt.  Kijelenthető  tehát,  hogy  a  XVII.  századig 

visszanyúló, először a Pécsi Dalárda nyomdokain a XIX. században daloskörök formájában 

kibontakozó,  majd  a  II.  világháború  után  évtizedekig  virágzó  kórusművészet  Pécs  zenei  

múltjának egyik legfontosabb eleme.  

Kodály  koncepciójának  megfelelően  nem csak  a  kórusmozgalom bontakozott  ki  érkezése 

után, 1951-ben megalakult az új szimfonikus zenekar is, a bérleti hangversenyeket 1956-tól az 

Országos Filharmónia szervezte (NÁDOR T. 1995).

A politikai  változások nyomán a zenekart  és a zeneiskolát  is államosították,  amely ezután 

Pécsi  Állami  Zeneiskola  néven  szerepelt,  s  ekkor  alakultak  ki  a  közép-  és  felsőfokú 

zeneoktatás  rendszere  is,  miután  az  Erkel  Ferenc  Zeneművészeti  Szakiskola  1967-ben 

kettévált (DOBOS L. 1988) a zeneoktatás tehát az oktatás teljes vertikumában jelen volt a 

városban.

    Mindezen  változások  után  az  1960-as  évekre  gyakorlatilag  készen  állt  az  

intézményrendszer,  amely  kisebb-nagyobb  változtatásokkal  a  mai  napig  alapja  a  hivatalos 

pécsi zenei életnek. 1956-tól félfüggetlen státuszban állt a szimfonikus zenekar, mely később 

1984-ben szerveződött  újjá Pécsi  Szimfonikus  Zenekar  néven (a  Pannon Filharmonikusok 

közvetlen  elődjeként)  Breitner  Tamás  karnagy  vezetésével.  1961-ben  megalakult  az 

operatársulat  is.  A  koncerteket  az  Országos  Filharmónia  Pécsi  Kirendeltsége  szervezte, 

működött  a Zeneiskola,  a Művészeti  Szakközépiskola,  valamint  a Zeneművészeti  Főiskola 

Tanárképző Intézete. (KIRCSI L. 2006)

1953-ban  adták  át  az  egykori  budai  katolikus  kör  helyiségeiből  átalakított  Liszt  Ferenc 

Hangversenytermet  (NÁDOR  T.  1995),  mely  tulajdonképpen  végnapjaiig  (2000-as  évek 

eleje) a Pécsi Szimfonikus Zenekar otthona volt – ennek kizárólagossága és korszerűtlen volta 

miatt  vált  egyre  égetőbb  szükséggé  egy  modern  koncertterem  –  melynek  gyakorlati 

megvalósítására az EKF-pályázat adott anyagi és koncepcionális alapot. 

A hivatalos, állami együttesek és intézmények mellett természetesen nem hivatalos zeneélet is 

kibontakozott  -  itt  emelendő  ki  pl.  a  Mecsek  Fúvósötös  -,  azonban  számukra  a 

koncertszervezés  a  politikai  háttér  miatt  lehetetlen  volt,  az  éves  koncertprogramot  a 

Filharmónia vezetése előre megtervezte, ezt befolyásolni minimálisan is csak a szimfonikus 

zenekarnak  volt  lehetősége.  A  szocializmus  évtizedei  alatt  az  egyetlen  nem  Budapesten 

szerkesztett  komolyzenei  program  a  Csontváry  Matinék  című  hangversenysorozat  volt, 

melyet a Pécsi Rendezvényiroda szervezett 1974-től közel 10 évig (KIRCSI L. 2006).

A szocializmus évtizedei alatt az egyházi zene teljesen háttérbe szorult.
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         Érthető módon egészen az 1960-as évekig kizárólag komoly- és egyházi zenei fórumok 

alkották  (alkothatták)  a  város  zenei  életét,  a  XVII.  század  óta  egyéb  ilyen  irányú 

tevékenységről  vagy  nem  maradt  fenn  dokumentáció,  vagy  azok  nem  voltak  olyan 

jelentőségűek, hogy szólni kelljen róluk. 

Ezután azonban a nyugat-európai és amerikai  ifjúsági mozgalmak, és trendek begyűrűztek 

Magyarországra és Pécsre is. Az addig uralkodó hagyományos könnyűzenei irányzatokat a 

szocializmus  egyik  zenei  monopolszervezete,  a kultúrpolitikai  felügyeletet  is  ellátó  OSZK 

helyi kirendeltsége konzerválta: csak a kötelező műsordarabokból (operett, keringő, tánczene, 

amerikai  örökzöldek  stb.)  vizsgázott  zenészeket  közvetítették  ki  a  szórakozóhelyekre, 

engedélyük nélkül elvileg nem léphetett fel zenekar. A hatvanas években ezeket a zenekarokat 

felváltották  az  amatőr  keretek  között  alakult  (tulajdonképpen  angolszász  mintára 

szerveződött) beat-együttesek, s az évtized végére újra népszerű lett a táncház-mozgalom is. 

Emellett  már  ekkor  működtek  a  városban  jazz-klubok  (pl.  a  Doktor  Sándor  Művelődési 

Házban),  melyek  elsősorban  az  egyetemi-főiskolai  közönségre  alapoztak  (KOSZITS  A. 

2006).  A jazzklub-rendszer  országszerte  a hetvenes  években volt  a  tetőfokán,  legtöbbször 

fiatalok működtették önerőből, kis költségvetéssel,  s a vidéki városokban - így Pécsett is - 

előfordult,  hogy  több  jazzklub  is  működött  egyszerre,  megalapozva  ezzel  a  műfaj 

népszerűségét (SIMON G. 1990). 

A hetvenes években a könnyűzenei irányzatok differenciálódása volt jellemző, ugyanakkor a 

központi  hatalom a 3T elve alapján erősen meghatározta,  redukálta  a lehetőségeket,  így - 

ahogy Budapesten  a  Syrius,  vagy a  Rákfogó -  Pécsett  is  több értékes  zenész  és  zenekar 

„kallódott el”, vagy kényszerült a kommersz műfajban elhelyezkedni. Pécsett a korábban jól 

működő  zenés  ifjúsági  helyek  egy-két  kivétellel  megszűntek,  a  fő  zenei  helyszínek  az 

egyetemi, középiskolai és vállalati klubok, a Vidámpark szabadtéri színpada, a TIT-udvar (ma 

Dante Kert), a Minaret udvar, a Helyőrségi Klub Arma Jazz Klubja, valamint az 1975-ben 

megnyílt Ifjúsági Ház, később az Ifjúsági Park (Balokányliget) voltak (KOSZITS A. 2006).

Az 1980-as években a rendszer „puhulásával” egyrészt a Sportcsarnokban felléphetett többek 

között John Mayall, és a Uriah Heep is, másrészt mind szélesebb körben valósulhattak meg az 

alternatív zenei irányzatok, megjelentek a punk és a keményebb zenei műfajok. Ezen időszak 

alternatív  kultúrája  a  fiatalok  széles  rétegeit  tudta  megszólítani,  és  ez  a  még  mindig 

monopolisztikus helyzetben lévő diktatúra engedélyezett termékeivel párhuzamosan létrejövő 

földalatti  művészet  ellenzéki  színezetet  kapó szubkulturális  mozgalommá vált,  nem csak  a 

zenében, hanem más művészeti ágakkal karöltve is (pl. Pécsi Műhely, Pécsi Galéria). 
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A  balokányligeti  Ifjúsági  Park  évekig  adott  otthont  hazai  és  nemzetközi  koncerteknek 

egyaránt,  a  Dozsóban,  az  Ifjúsági  Házban,  a  Nevelési  Központban,  és  a  főiskolákon 

rendszeressé váltak a fesztiválok, koncertsorozatok.

          A rendszerváltáskor már  szinte teljes volt a zenei paletta, az alternatív mozgalom 

(Kispál és a Borz - 1987), a népzene (Szélkiáltó -1983, Zengő) ugyanúgy képviseltette magát, 

mint a rockzene (Coda), a jazz, vagy a blues (PMD, Stoni Blues Band). A blues-kocsmák 

megjelenése  (mely  Angliában  és  az  USA-ban  már  az  1960-as  években  megtörtént)  teret 

biztosított ennek a műfajnak is. 

A  rendszerváltás  dekonjunktúráját  és  kedvezőtlen  gazdasági  folyamatait  a  kulturális  élet 

kevésbé sínylette  meg,  sőt az 1990-es évek a könnyűzenében a hatvanas évekhez hasonló 

virágzást hozott, új lehetőségek, és új helyszínek jelentek meg. 

Kiemelendő ez az évtized a jazz szempontjából is, a Magyar Jazz Szövetség akkori alelnöke a 

pécsi  gyökerű  Bornemissza  Géza  volt,  s  rendszeresek  voltak  a  rendezvények  az  Aulában 

(Magyar  Jazz Ünnepe,  POTE Jazzfesztiválok),  melyek során a város vendége volt  többek 

között  Stanley  Clarke,  Jean-Luc  Ponty,  Billy  Cobham,  Joe  Zawinul,  és  Jan  Garbarek  is. 

(KOSZITS A. 2006)
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3. A kínálat

3.1 Oktatás

          A zeneoktatásnak a teljes értékű nevelés érdekében mindig fontos szerepe van nem csak 

a szakoktatásban, de a közoktatásban is. Jóllehet Pécsett a zeneoktatás jelen van alap-, közép- 

és felsőfokon egyaránt, az általános és középiskolákban az országos tantervek és órarendek 

meglehetősen  szűkös  kereteket  szabnak  bármiféle  művészetoktatásnak,  legyen  szó  akár 

zenéről,  akár  vizuális  kultúráról,  s  bár  a  XXI.  század  megváltozott  társadalmában  és 

felgyorsult  életmódjában  a  kodályi  gondolat  nem  igazán  valósítható  meg,  a  kultúrára, 

kulturális igényességre nevelés a közoktatás rendszerében így is gyakran alulértékelt. Mindez 

nem  csak  az  órák  mennyiségében,  mint  inkább  az  oktatandó  anyag  lexikális  jellegében, 

nehézkes,  kissé  szűklátókörű  mivoltában  érzékelhető  (ez  gyakran  igaz  a  szakoktatási 

intézményekre  is).  A  megfelelően  nyitott  zeneoktatás  (mind  a  közoktatásban,  mind  a 

szakoktatásban)  nagyban  járul  hozzá  a  felnövő  generációk  kulturális  ízlésének  és 

igényességének kialakulásához, meghatározhatja, kinevelheti a kulturális ipar keresletbázisát. 

Emellett a zeneoktatási intézményekből kikerülő előadók, művészek szintén részesei lesznek 

a  kulturális  piacnak,  így  a  kereslet-kínálat  viszony  vizsgálatakor  az  oktatás  helyzete 

mindenképpen tárgyalandó. 

          A város 21 általános iskolája közül 4 oktat kiemelt szinten ének-zenét, a korábban már 

említett iskolai kórusok a Kodály Gimnáziumban, vagy a Nagy Lajos Gimnáziumban nagy 

hagyományokra tekintenek vissza, ezek a kórusok városszerte vezető szerepet töltöttek be az 

iskolai zeneoktatásban, ám az utóbbi évtizedben az ő szerepük és mozgásterük is visszaesett. 

Pécsett  az  alapfokú  zeneoktatás  legfontosabb  intézményei  a  Városközponti  Iskola  Liszt 

Ferenc Zeneiskolája, valamint az Apáczai Csere János Nevelési Központ. Mindkét intézmény 

önkormányzati  fenntartású,  előbbi  2006-ban 818,  utóbbi  közel  600 tanulót  foglalkoztatott 

(KULT. STRAT. 2008). Az ANK nem csupán oktatása, hanem művelődési központi szerepe 

révén is fontos szerepet kap,  Kertvárosban,  Pécs 60 000 fős lakótelepén az egyetlen ilyen 

jellegű  centrum,  sem  Uránváros,  sem  Meszes  nem  rendelkezik  hasonlóval.  Az  ANK 

zeneoktatási  tevékenysége  jórészt  a  kertvárosi  övezetre  terjed  ki,  míg  a  Liszt  Ferenc 

Zeneiskola vonzáskörzetébe az egész város, és a környező agglomeráció is beletartozik. Az 

alapfokú művészetoktatási  intézmények  nagy részét  az  önkormányzat  tartja  fenn,  ez  1589 

tanulót  jelent,  emellett  az  utóbbi  időszakban  megnőtt  az  egyház  szerepvállalása  is  (153 

tanuló), mely többcélú intézményeket tart fenn, ahol a művészetoktatás az általános feladatok 
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mellett  jelentkezik  (HOSSZÚT. STRAT. 2007). Az önkormányzati  és egyházi  fenntartású 

intézmények mellett működik a városban több alapítványi művészeti és zeneiskola is. Ilyenek 

a Kolinda, a Kontrasztok, és az Eck Imre Alapfokú Művészetoktatási Iskola. Megjegyzendő, 

hogy az önkormányzati intézmények bizonyos támogatásokat teljesítményorientáltan kapnak, 

míg  az  alapítványi  iskolák  saját  költségvetés  és  célrendszer  szerint  működnek,  így  a  két 

iskolatípus tanítási módszere és szemlélete gyakran eltér egymástól.

          A középfokú zeneoktatást Pécsett a Művészeti Szakközépiskola képviseli. Tanulóinak 

száma a 2001-es 246-ról 2005-re 339-re nőtt, ami a pécsi szakközépiskolások 7%-át teszi ki, s 

az intézmény keretein belül a zeneművészeti tagozat foglalkozik zenei képzéssel. A szintén 

önkormányzati  fenntartású  iskola  összesen  125  embert  foglalkoztat.  A  szakiskola  éves 

fenntartási  költségei  meghaladják  a  10  millió  Ft-ot,  ami  például  a  Zipernowsky  Károly 

Műszaki  Szakközépiskola  30 milliós  költségéhez  képest  nem nagy összeg,  a  művészeti  a 

város legkisebb működési költséggel üzemelő szakiskolája, az alaptevékenységhez szükséges 

össze  költség  (bérek,  felszerelés,  hangszerállomány,  stb.)  figyelembevételével  azonban 

megállapítható, hogy az egy épületben működő szakiskolák közül  fenntartása fajlagosan a 

legdrágább. (HOSSZÚT. STRAT. 2007)

Az alapfokú és középfokú zenei oktatás intézményei utat jelenthetnek a pécsi zeneművészeti 

felsőoktatás felé, hiszen a felvételire való felkészítések részei a Művészeti Szakközépiskola 

feladatainak, s a város hangszeres oktatói nem intézményi keretek között is végeznek ilyen 

tevékenységet.  Mivel  a  felsőfokú  képzést  -  amely  gyakran  a  közoktatásban  részt  vevők 

célállomása - az egyetem tartja fenn, fontos  hogy a városi fenntartású oktatási és művészeti 

intézmények együttműködjenek az egyetemmel.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének Pécsi Tagozata már 1966-tól 

működött  Pécsett,  1996-tól  pedig  a  PTE Művészeti  Karán  belül  a  Zeneművészeti  Intézet 

fogadja a hallgatókat, mely a Mátyás király utcában, a már 1743-ban állt egykori ferences 

rendházban kapott helyett.  A Pécsi Tudományegyetem több mint 35000 hallgatója közül a 

Művészeti  Kar  hallgatóinak  aránya  alig  2%,  az  itt  foglalkoztatott  oktatóké  pedig  3% 

(HOSSZÚT. STRAT. 2007).

Az egyetem regionális központi szerepe a művészetoktatásban is tetten érhető, hiszen a Dél-

Dunántúl  településeinek számos zeneiskolájának pedagógusai  a Művészeti  Kar falai  közül 

kerülnek ki. 

          A városban folyó zeneoktatási tevékenység minden szinten a komolyzenére koncentrál, a 

szakközépiskolában és az egyetemen egyaránt, könnyűzenei és jazz együttesek létrejöttét az 

intézmények vezetése semmilyen formában nem támogatja. A Liszt Ferenc Zeneiskolában új 
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kezdeményezésként megjelent a jazz oktatása trombita és zongora szakokon, ám ezen kívül a 

város jazz zenészei csak magánúton taníthatnak, számukra megfelelő fórum jelenleg nincs. A 

felsőoktatásban  országos  szinten  a  Liszt  Ferenc  Zeneművészeti  Egyetemen,  és  legújabban 

Székesfehérvárott  a  Kodolányi  János  Főiskolán  működik  jazz  tanszak.  Nyugat-Európa 

országaiban az utóbbi évtizedekben a klasszikus és jazz képzés mellett  egyre több helyen 

jelent meg a könnyűzenei oktatás (amely szabadabb műfaji korlátokat biztosít,  integrálja a 

pop-rock, a jazz, és egyéb műfajok elemeit) állami oktatás szintjén is. Erre jó példa a 2008-as 

EKF főváros, Stavanger zeneoktatásának szerkezete, az alig 120 ezres város a komolyzenei 

stúdiumok mellett rendelkezik jazz tanszakkal is, és az említett könnyűzenei tanulmányokra is 

lehetőséget ad. Magyarországon ilyen intézmény a Kőbányai Zene Stúdió Budapesten.

A zenei ágazat Pécsett érzékeli a problémákat, a város Kulturális Stratégiájában szerepel egy 

12 éves összevont zenei képzés terve, mely a Művészeti Szakközépiskolába integrálódó Liszt 

Ferenc  Zeneiskola  segítségével  jönne  létre,  és  folyamatos  utat  biztosíthatna  a  zenei 

felsőoktatásba.  Fontos lenne továbbá az oktatási  intézmények oktatóit  és  tanulóit  egyaránt 

jobban bekapcsolni a zenei piac aktív fogyasztói közé, és a közalkalmazott oktatók munkaköri 

leírásába - ahogy Nyugat-Európában sok helyen - a stratégia félévente kötelező hangversenyt 

építene be. 
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3.2 Intézményrendszer és infrastruktúra

         A város zenei életében az önkormányzat, az egyetem, a piaci és a magánszféra egyaránt 

részt vesz. Az intézményi szervezet elsősorban a város hatáskörében összpontosul, de szerepet 

vállal  a  megyei  önkormányzat,  és  országos  szervezetek  is.  Az  infrastruktúra-szerkezet 

jellemzője  az  erőteljes  belvárosi  koncentrálódás,  ennek  kialakulása  egyrészt  spontán 

folyamatokhoz,  társadalmi  rétegek  és  kultúrafogyasztási  szokásaik  térbeli  elkülönüléséhez 

köthetők,  másrészt  ahhoz,  hogy  a  szocialista  kultúrpolitika  infrastruktúrát  érintő 

decentralizálási  törekvései  a  piaci  folyamatok  megjelenésével  életképtelenné  váltak 

(TRÓCSÁNYI A. 2007).

A kulturális intézményrendszer átalakulása a rendszerváltás után

        Annak ellenére, hogy a központi intézmények a város kezelésében vannak, Pécs az 

1990-es  évek  óta  sem  képes  összefogni,  koordinálni,  és  irányítani  a  kulturális  

intézményrendszer szereplőit, erre sem pénzügyi, sem szerkezeti eszközei nincsenek meg. A 

város a rendszerváltást  követően kiterjedt intézményhálózatot örökölt,  amely azonban nem 

volt  optimalizálva  az  igényeknek  megfelelően,  kapacitásai  gazdaságtalanul  működtek.  Az 

intézményi  rendszer  szerkezeti  aránytalanságai  mellett  a  hirtelen  forrásszűküléssel,  és  a 

megváltozott üzemeltetési szempontokhoz való alkalmazkodás kényszerével is szembe kellett 

néznie  a  városnak.  A  szocialista  évtizedek  kulturális  fórumai  (a  művelődési  házak)  a 

rendszerváltás  után  is  teret  biztosíthattak  zenei  rendezvényeknek,  főleg  a  perifériális 

városrészekben, vagy otthont adhattak kulturális, illetve civil szervezeteknek, így tárgyalásuk 

a téma szempontjából  megalapozott,  már  csak azért  is,  mert  a  korábbi rendszer leépülése 

nagyban  járult  hozzá  a  kulturális  intézmények  földrajzi  centralizálódásához,  és  a  pécsi  

lakosság kultúrafogyasztási igényeinek markáns kettészakadásához. 

     A  rendszerváltás  után  a  korábban  szakszervezeti  kezelésben  lévő  közművelődési 

intézmények,  művelődési  házak  működési  talajuk  elvesztésével  az  önkormányzat  felé 

fordultak, amelynek azonban éppen a szervezeti struktúra egyszerűsítésén kellett dolgoznia. 

1990-ben  ezek  az  intézmények  a  Szakszervezeti  és  Munkahelyi  Művelődési  Intézmények 

Szervezetébe tömörültek, majd 2000-től Területi Művelődési Intézmények Egyesülete néven 

budapesti  központtal  működtek,  a  szervezetbe  bele  tartozik  a  Vasutas  Művelődési  Ház,  a 

Nevelők Háza Egyesület,  a Bányász Kulturális  Szövetség,  és a Petőfi  Művelődési  Ház is. 

Több  művelődési  háznak  a  kilencvenes  évek  folyamán  meg  kellett  szűnnie,  mások  az 

önkormányzat  hatásköre alá kerülve otthont adhattak valamilyen  szervezetnek.  Az egykori 
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Ságvári Endre Művelődési Házat a város 1992-ben vette meg az uránbányától, 1994 óta a mai 

Pécsi Harmadik Színház épülete. A Mecseki Szénbányák igazgatósági épülete Angol Központ 

néven  folytatta  munkáját  a  rendszerváltás  után,  míg  az  1992-ben  alakult  Nevelők  Háza 

Egyesület  használatba  kapta  a  volt  Úttörőházat,  amely  azóta  Civil  Közösségek Háza  lett, 

tevékenységi köre kibővült, és több civil szervezetnek ad otthont.

A meszesi városrész József Attila Művelődési Háza az egyetlen, amely semmilyen formában 

nem tudott megújulni, ezzel tulajdonképpen a keleti városrész kulturális fórum nélkül maradt, 

kizárólag a Pákolitz István Művelődési Ház lenne használható művelődési célokra. 

(HOSSZÚT. STRAT. 2007)

A kulturális intézményrendszer anyagi háttere

      Az önkormányzat  a  fenntartásában  működő  művelődési  intézmények  és  társaságok 

költségeinek  fedezetét  (állami  és  önkormányzati  forrásokból)  az  éves  költségvetésében 

biztosítja. A művelődési feladatok ellátásának további forrásait adják az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium  közvetlen  költségvetési  támogatásai,  az  érdekeltségnövelő  minisztériumi 

pályázati  pénzeszközök,  a  szolgáltatásokért  fizetett  díjak,  valamint  természetes  és  jogi 

személyek,  szervezetek pénzügyi  támogatása.  1990 és 1995 között a művelődésre fordított 

önkormányzati  támogatás  összege a költségvetés  4-7%-át  tette  ki.  Ebben az időszakban a 

gazdasági  problémák  még  nem  voltak  annyira  érezhetőek,  mint  az  utána  következő 

évtizedben, ám a döntéshozó helyzetben lévők nem kezelték kiemelt prioritásként a kulturális 

ipart,  csak  a  szinten  tartásra  áldoztak.  1995-ben  a  város  9  közművelődési  intézményt 

támogatott,  közülük négyet  kiemelten.  Ezek közül is  kimagaslóan magas  volt  a Kulturális 

Központ  támogatásának  aránya (1.  diagram),  1996-tól  folyamatosan  ezt  az  intézményt 

emelték központi  szerepre,  bár a  2. diagram alapján megállapítható,  hogy a Pécsi  Ifjúsági 

Központ  az  utóbbi  években  -  köszönhetően  bővülésének  -  egyre  nagyobb  szerepet  (és 

támogatást)  kap,  1997-hez  képest  25%-kal  nőtt  az  önkormányzati  támogatásból  való 

részesedése. Az utóbbi 10 évben a támogatott intézmények száma - a gazdasági nehézségek 

növekedésével arányosan - csökkent, így a Kulturális Központ hatásköre és tere egyre inkább 

nőtt.  Mivel  a  kulturális  turizmus  szempontjából  is  jelentős(nek  szánt)  nagyszabású 

fesztiválokat  is  a  PKK  szervezi,  így  a  színvonal  megtartása,  netán  emelése  érdekében 

pénzügyi kereteinek is tágabb határt kell szabni. 2007-ben az Ifjúsági Központ és a PKK volt 

a támogatási keret két fő kedvezményezettje, ezzel szemben a Művészetek Háza támogatása 

drasztikusan csökkent. Az önkormányzat által nyújtott támogatások általában az intézmények 
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kiadásainak csak a töredékét fedezik, átlagosan alig érik el a fél százalékot, arányuk Pécsi 

Nemzeti Színház esetében is csak 4%. (HOSSZÚT. STRAT. 2007)

A város zenei infrastruktúrájának szerkezete

     Az  alábbi  jellemzés  rendhagyó  módon  a  város  jelenlegi  infrastruktúráját  nem csak 

működtetőik, hanem kulturális (zenei) profiljuk szerint is megpróbálja kategorizálni. 

A  Pécsi  Tudományegyetem  biztosítja  a  Művészeti  Kar  anyagi  és  intézményi  hátterét, 

szerepéről  már  volt  szó,  innen kerül  ki  a  zenei  kínálat  egy része.  Az alap-  és  középfokú 

oktatási intézmények (Művészeti Szakközépiskola, Liszt Ferenc Zeneiskola) koncerttermeik 

révén szintén az infrastruktúra részét képezik. A Művészetek Házát a Megyei Közgyűlés tartja 

fenn, profiljához kamarazenei és szólókoncertek, irodalmi estek mellett népzenei koncertek 

tartoznak.  A  Filharmónia  Dél-Dunántúli  Kht.  országos  hatáskörű  szervezet,  melynek 

rendezvényei  a Pannon Filharmonikusokkal  együtt  töltik meg a város hangversenyévadját. 

Pécsett  a  kulturális  életben  nagy szerepe  van  a  kisebbségi  önkormányzatoknak,  a  Német 

Kisebbségi Önkormányzat tartja fenn a Lenau-házat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 

Rácz  Aladár  Művelődési  Házat.  Gazdálkodó  szervezet  által  üzemeltetett  a  Vasutas 

Művelődési Ház és a Pécsi Vasutas Koncertfúvószenekar. 

Pécs városának önkormányzata alá tartozik a Pécsi Kulturális Központ, mely a legnagyobb 

szabadtéri  fesztiválokat koordinálja, s így a legnagyobb közönséget tudja megmozgatni.  A 

kulturális  intézményrendszer  központi  eleme,  1996  óta  működik  jelenlegi  formájában  a 

DOZSO  utódjaként.  Székhelye  a  Dominikánus  Ház,  melynek  kamaraterme  100-120  fő 

befogadására  alkalmas.  A  Pécsi  Ifjúsági  Központ  2004-ben  bővült  ki  a  Vidámpark,  a 

Gyermekvasút és a Szivárvány Gyermekház intézményeivel,  így kapacitásai  és feladatköre 

egyaránt  szélesedett.  Intézményi  feladata  elsősorban  ifjúsági  és  gyermekprogramok 

szervezése,  közösségi  tér  biztosítása  a  fiatal  generációknak.  Központja  az  Ifjúsági  Ház, 

melynek  nagyterme  300-350  fős,  nagyobb  rendezvények  helyszínül  szolgál,  míg  az  IH 

Billentyű kisebb, kényelmesen maximum 50-60 főt képes befogadni. Az ANK Művelődési 

Ház a Kertváros művelődési centruma, színházterme az Ifjúsági Házhoz hasonló méretű. 

A kulturális intézmények között fontos szerepet töltenek be a különböző színházak (Nemzeti 

Színház,  Harmadik  Színház,  Horvát  Színház),  ezek  közül  azonban  csak  a  Pécsi  Nemzeti 

Színháznak  van  szerepe  a  zenei  életben  a  Pannon  Filharmonikusokból  kivált  színházi 

zenekara, a Szimfonietta révén. 

         Az önkormányzati intézmények infrastruktúrája mellett a zenei élet terei városszerte 

széleskörűek. Egyházi  zenei rendezvényeket  a belváros legtöbb templomában rendszeresen 
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tartanak (kiemelendő közülük a Bazilika), melyek kitűnő akusztikai jellemzőik miatt egyéb 

koncerteknek is otthont adhatnak. A komolyzenei rendezvények, ezen belül is főként a Pécsi 

Szimfonikus  Zenekar  koncertjei  évtizedekig  a  Liszt  Ferenc  Hangversenyteremben  kaptak 

helyet,  azonban  az  épület  állapota  miatt  az  ezredfordulóra  használhatatlanná  vált,  azóta 

elsősorban a PTE Aulája és a ZenePark tölti be a hangversenyterem szerepét. Egy korszerű, 

modern igényeket kielégítő, akusztikailag is megfelelő koncertterem megvalósítása a város 

zeneművészeti színvonalának szempontjából valós igény, a hiányt az EKF kulcsprojektjeként 

létrehozandó  Pécsi  Koncert-  és  Konferenciaközpont  orvosolni  fogja,  s  bár  a  komplexum 

fenntarthatóságát  illetően  megoszlanak  a  vélemények,  ennek  tényezőit  a  létesítmény 

megvalósíthatósági tanulmánya taglalja (PKK MT. 2008), részletes ismertetésük meghaladná 

a dolgozat kereteit.

Az  Expo  Center  szintén  otthont  ad  nagyszabású  zenei  rendezvényeknek  (pl.  Placido 

Domingo,  José  Carreras  koncertjei,  DJ  Tiesto),  de  műszaki  konstrukciója,  akusztikai 

hiányosságai  és  nehézkes  megközelíthetősége  miatt  feladatát  nem  tudja  gazdaságosan 

betölteni, szerepét feltehetően a felépülő konferenciaközpont veszi majd át. 

Pécsett  a  kamarazene,  a  kórusművészet  és  a  népzene  térszínei  az  eddig  említetteken 

(Dominikánus Ház, Művészetek Háza, stb.) kívül a Palatinus Szálló Bartók-terme, valamint 

az oktatási intézmények (Nagy Lajos Gimnázium, Kodály Zoltán Gimnázium) lehetnek, de 

ezek  azok  a  produkciók,  melyek  különösebb  technikai  igények  nélkül  képesek 

megnyilvánulni akár szabadtéren, akár kiállítás-megnyitókon, ünnepségeken, stb. 

A könnyűzene  fórumai  városi  intézményeken  át  éttermeken  keresztül  klubok,  művelődési 

házak  egyaránt  lehetnek,  külön  csoportot  alkotnak  az  egyetem  és  kollégiumainak 

szórakozóhelyei (Jakabhegyi TK, Univ, Szenes Klub, stb.). 

A Magyar  Turizmus  Zrt.  regionális  igazgatósága  szervezésében  2007-től  a  „Zenélő  Pécs” 

programsorozat  keretében  pécsi  éttermekben  kapnak  fellépési  lehetőséget  különböző 

együttesek. A rendezvénysorozatban 2007-ben részt vett a Kalamáris Vendéglő, a Palatinus, 

az Aranykacsa, a Minaret, a Pátria, a Pezsgőház és az Elefántos Étterem.

Pécsett a pop-rock műfaj nagyobb rendezvényei gyakran kapnak helyet szabadtéren, a Lauber 

Dezső Sportcsarnokban, vagy az Ifjúsági Házban. Az underground szubkulturális műfajok a 

Toxic Music Pubban, vagy az eklektikus profilú IH-ban jelentkeznek, mely otthont ad a város 

egyetlen jazzklubjának is. Széleskörű, elsősorban az egyetemista-főiskolás generációt célzó 

rendezvényszerkezettel jelentkezett a Zsolnay Gyár, illetve a Labor Kísérleti Kultúrtér, amely 

az  egyetlen  fiatalok  által  létrehozott  kreatív  kezdeményezés  volt  az  utóbbi  években,  de  a 
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városi intézményi közeg és a szponzorok passzivitása miatt folyamatos fenntartási gondokkal 

kellett küzdenie. 

Mindemellett  elmondható,  hogy  a  könnyűzenei  eseményeket  kínáló  szórakozóhelyek  és 

infrastruktúra nem korlátozódik néhány helyszínre, de meglehetősen pulzáló, stabilan nagyon 

kevés fórum tud fennmaradni.

       A  jazz  és  blues  műfajok  jórészt  alkalomszerűen  és  megfelelő  támogatás,  vagy 

szerveződés híján kevésbé tudnak megjelenni.  Jazzrendezvények helyszíne lehet az Uránia 

Mozi, vagy a Trafik, de azok a helyek, amelyek a blues, vagy a jazz műfaj népszerűsítésében 

részt  vettek,  rendre  megbuktak  az  utóbbi  években.  A  Murphy’s  Pubban  hetente  egy 

alkalommal jelenleg is fellépnek 2-3 fős állandó produkciók. A belvárosi centrumon kívül eső 

Epicentrum Blues Pub több mint egy évig teret adott blues, ritkábban jazz-esteknek, de az 

üzemeltető elmondása szerint csak kommersz, élőzenét nem igénylő rendezvényekből tudta 

fenntartani  magát.  Hasonlóképpen járt  a Color  Café,  melynek  élőzenés  profilja  jelentősen 

leszűkült,  s  elsősorban az  elektronikus  zenét  preferálja.  A város  állandó összetételű,  szűk 

blues-tábora időről-időre létrehozza  saját  fórumait,  ilyen  volt  rövid ideg a Bacchus pince, 

majd az Epicentrum Blues Pub, a legújabb ilyen kezdeményezés a Makári vendéglőt érinti, de 

az  IH is  tervezi  blues-klubjának újjáélesztését.  A Dante  Café  2004-től  2007-ig  vett  részt 

aktívan,  nyaranta  szinte  heti  rendszerességgel  jazzkoncertek  rendezésében,  2009-ben 

áprilisában azonban a kávézó bezárt, és az épületben működő Csontváry-tárlatnak is költöznie 

kell, mert az egyház igényt tart a tulajdonát képező ingatlanra. Ezzel az utóbbi évtized egyik 

legnépszerűbb belvárosi szórakozóhelye, és tulajdonképpen kulturális centruma szűnik meg, 

hiszen a rendkívül kedvező, frekventált helyen fekvő Dante koncerteknek, kiállításoknak, s 

egyéb  kulturális  eseményeknek  adott  otthont,  és  zenekarok  számára  próbahelyiségeket  is 

biztosított.

Az elektronikus zene fórumai is valamelyest szűkültek az elmúlt évekhez képest, a Boccaccio, 

majd a B52 megszűnése óta a Hard Rák Café, a Bázis, a Pécsi Sörház is érdekelt volt ebben 

az  „iparágban”,  de  időről-időre  feltűnnek  megkérdőjelezhető  minőségű  és  hátterű 

szórakozóhelyek is. Előfordul, hogy adott létesítményen belül a működtetők cserélődésével 

változik a profil is – pl. a Légszeszgyár rockzenei klubból rövid idő leforgása alatt diszkóvá 

vált.

Az infrastruktúra térszerkezeti sajátosságai

   Látható,  hogy  a  komolyzene  megjelenésének  fórumai  a  térben  kötöttebbek  és 

konzervatívabbak,  míg  a  különböző  könnyűzenei  rendezvények  és  fesztiválok  jóval 
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mobilisabbak. A gazdasági szerkezetváltással,  a tercier és kvaterner ágazatok térnyerésével 

párhuzamba  állítható,  hogy  a  visszaszoruló  hagyományos  ipar  infrastruktúrája  (pl. 

ipartelepek,  gyárépületek) gyakran  megy  keresztül  funkcióváltáson,  s  a  szolgáltatások, 

kereskedelem, vagy a kultúra használják fel az egykori ipari tereket. Ez legtöbbször spontán, 

természetes átalakulás, de lehet tudatos tervezés eredménye is, mint Essen és EKF-programja 

esetében, ahol a ruhr-vidéki iparnegyedet nem bontották meg, hanem átalakították, s mára a 

kulturális ipar „telephelyévé” vált. A rendszerváltás után Pécsett is tetten érhető a folyamat a 

kultúra,  illetve  a  szórakoztatóipar  területén,  első  példája  a  Hard  Rák  Café  és  az  egykori 

Boccaccio  létrejötte  volt  a  kilencvenes  években,  de az utóbbi  években a  Zsolnay Gyár,  a 

Légszeszgyár és idén a Pécsi Egyetemi Napoknak otthont adó Bőrgyár is bővíti a listát. Lévén 

ezek  az  épületek,  épületegyüttesek  a  külvárosi  területeken,  vagy a  történelmi  belvárosból 

kifelé vezető utak mentén helyezkednek el,  így  felhasználásuk előmozdíthatja  a kulturális  

infrastruktúra decentralizálását. 

     Megállapítható,  hogy  jelenleg  a  város  aktuális  koncerthelyszínei  erős  belvárosi 

koncentrálódást mutatnak, ezen belül is a Barbakántól a ZeneParkig húzódó sávra fűződnek 

föl (3-4. térkép). Ez jól illeszkedik abba a  kulturális élet  egészét érintő tengelybe,  mely a  

belvárost  nyugat-keleti  irányban  szeli  ketté,  és  melyek  mentén  TRÓCSÁNYI A.  (2007) 

szerint  a  kulturális  tér decentralizálása megvalósítható (5. térkép),  ezt  segítik elő az EKF 

kulcsberuházásai  is,  közülük  a  zenei  ágazatot  főleg  a  Konferenciaközpont  és  a  Zsolnay 

Kulturális Negyed érinti, melyek várhatóan a zenei élet teljes spektrumának teret adnak majd. 

A térképek alapján látható, hogy a kulturális tengely bővülése érinti a már említett átalakuló 

barnaöveket  (6. térkép),  és az Ifjúság úti  egyetemi campust  és környékét,  tehát  a kínálati  

oldal (infrastruktúra) és a kereslet (egyetemista-főiskolás réteg) egy-egy olyan elemét, amely  

kulcsfontosságú a kulturális ipar szempontjából. 

Az infrastruktúra és a programkínálat egyes elemeinek decentralizálása azért is lényeges, mert 

a  művelődési  házak  bezárásával  a  lakótelepi  városrészeken  a  kulturális  élet  fórumai  

minimálisra szűkültek, ezzel a kevésbé mobilis lakosság nagy hányada esik ki az élő kultúra 

keresletbázisából. Éppen ezért  a  Kulturális  Központ  2009-ben tervezi  a  Pécsi  Napokon a 

Pécs-Perem  program  keretében  a  kulturális  rendezvények  kitelepítését  8  nem  belvárosi 

helyszínre,  valamint  a Zene Ünnepe alkalmából  koncertek kihelyezését  olyan  perifériákra, 

melyek nem rendelkeznek kiépített befogadó létesítménnyel1. 

A  város  rengeteg  potenciális  szabadtéri  helyszínnel  rendelkezik,  ezek  szélesebb  körű 

felderítése és aktív bevonása a kulturális életbe szintén aktuális. 

1 Interjú: Somlyay Jolán, Pécsi Kulturális Központ
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3.3 Rendezvényszervezés

Országos tendenciák és jellemzők Közép-Európa és a főváros-vidék viszonylatában

        A koncertszervezői tevékenység a zenei élet meghatározó, kínálatformáló eleme nem 

csak  helyi  szinten,  hanem  országos  és  nemzetközi  tekintetben  is,  így  érdemes  pécsi 

vonatkozásain kívül is megvizsgálni szempontjait és működését Magyarországon. 

A komolyzenei rendezvények általában kötöttebb és stabilabb célközönséget céloznak meg, 

kultúra-ápoló,  hagyományos  jellege  miatt  a  hivatalos  szervek  és  intézmények  nagyobb 

részben  támogatnak,  vagy  tartanak  el  komolyzenei  rendezvényeket  (lásd  a  szimfonikus 

zenekarok koncertjei), a könnyűzenében az önkormányzatok és állami szervezetek közvetlen, 

vagy közvetett szerepvállalása általában kisebb. A könnyűzenében a város kulturális arculatát 

meghatározó  önkormányzati  fenntartású  szervezet  -  Pécs  esetében  a  Kulturális  Központ, 

Debrecenben a  Kölcsey Központ  -  működhet  közre,  leggyakoribb  azonban a  piaci  alapon 

magánkezdeményezésre végzett tevékenység.

          Bármely műfajról is legyen szó, a koncertszervező bevételei és kiadásai ugyanazokat a 

tényezőket foglalják magukba. Az adott zenekar szállásán, étkeztetésén, és fellépti díján túl a 

koncertszervező gyakran a helyszínt is bérli, illetve megfelelő hang- és fénytechnika, esetleg 

hangszerek hiányában (ha a  koncerthelyszín  és a  zenekar  sem rendelkezik  ilyennel)  ez  is 

pluszköltséget  jelent.  Célközönségtől  és  rendezvénytől  függően  komoly  tételt  tesz  ki  a 

marketingtevékenység is. Speciális kiadás Magyarországon az Artisjusnak fizetendő járulék. 

A jogvédő szervezet díjakat szed a hangfelvételeken, és a médiában történő megjelenéseken 

felül az élőzenei koncertekért is, amely a szervezőt terheli, és legfeljebb a bevétel 9%-át éri el 

(www.sg.hu).  A  koncertszervező  bevételi  oldalán  a  jegyárakból  befolyt  bevétel  mellett  a 

különböző állami, vagy önkormányzati támogatások, és a szponzori pénzek jelennek meg. A 

jegyeket 20%-os áfa terheli, ez az arány Nyugat-Európában általában jóval alacsonyabb. 

Budapesten a nagy rendezvényszervező cégek (pl. a Live Nation Hungary) 10 millió Ft-os 

költségvetéstől  milliárdos  koncertekig  is  dolgozhatnak.  A nagyszabású  -  rendszerint  pop-, 

vagy rockzenei - koncertek költségeinek akár 60-70%-át is kiteheti a fellépőnek fizetett díj, és 

értelemszerűen  nagy súllyal  esik  latba  a  reklámtevékenység  is.  Ekkora  rendezvény akkor 

térülhet meg, ha a befogadó helyszínt legalább 70%-ban megtölti a közönség.

    Magyarországon  a  koncertszervezőknek  mindenképpen  szükségük  van  szponzori 

támogatásra.  Itthon  kevés  olyan  szponzor  van,  amely  az  igazi  világsztárokon  kívül  is 

hozzájárulna egy-egy produkcióhoz, s azok a multicégek, amelyek külföldön aktív résztvevői 

a  koncertiparnak,  itthon  kevésbé  hajlandóak  erre.  A fővárosban  kisebb  kaliberű,  külföldi 
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előadók  felléptetése  esetében  a  fellépőnek  járó  gázsi  akár  az  összköltség  50%-a  alatt  is 

maradhat, a helyszínek bérleti díjai változóak, egy A38 Hajó maximum félmilliós összegétől 

1  millió  Ft  fölé  is  kúszhatnak.  A  budapesti  Mafioso  Concerts  szervezőcég  vezetőjének 

tapasztalatai alapján hatékony hirdetésre minimum 7-800 ezer Ft-ot kell költeni, a hang- és 

fénytechnika ára szintén széles skálán (százezertől másfél millió Ft-ig) mozog minőségétől és 

a koncert jellegétől függően. Az árak természetesen fővárosi viszonylatban értendők, arányaik 

viszont jól tükrözik, mivel kell számolnia egy rendezvényszervezőnek.

Külföldi  előadók esetében problémát  jelent,  hogy a  kedvezőtlen  piaci  és  hazai  viszonyok 

miatta a szervezők csak a 70-80%-át tudják kínálni annak az összegnek, amit a szomszédos 

osztrák,  szlovén,  akár  horvát,  vagy  szlovák  versenytársak.  Emellett  Közép-Kelet  Európa 

elveszítette  azt  a  vonzerejét,  amit  a  rendszerváltás  utáni  fogékonysággal  és  lelkesedéssel  

kivívott  magának, a  térségből  kizárólag  Prága,  és  esetleg  Zágráb  jelenthet  motivációt  az 

anyagi juttatásokon túl az előadók számára.

         A BudapestRockandRoll Booking marketingvezetője szerint a hazai klubélet is elmarad 

a térség más országaiétól, hiszen azokban korábban kialakult egy underground szubkultúra, 

amely  magasabb  szinten  tud  eltartani  rendezvényeket,  és  a  profitalapú  szemléleten  túl  is 

életben tart - főleg kisebb - rendezvényeket. 

Bécsben például több klub, így a Flex, a Birdland, vagy a Porgy & Bess is fenn tud maradni 

pusztán 50-60 fős törzsközönségének állandó részvételével (megjegyzendő, hogy a pécsi IH 

Metronóm  Jazz  Klub  is  rendelkezik  egy  visszajáró  közönséggel2,  léte  mégis  évről  évre 

bizonytalan). Bognár Attila, az A38 Hajó vezetője Szerbiát és Lengyelországot emeli ki, ahol 

a  zenei  kultúra  a  magyarnál  szélesebb  körű,  így  anyagi  lehetőségeitől  eltekintve  is, 

zeneoktatásának  és  (részben  ennek  következményeképp)  mozgalmas  zenei  közéletének 

köszönhetően a könnyűzenei irányzatok fórumai biztosabb talajon élhetnek. (www.quart.hu) 

Ausztriában  és  Csehországban  a  klubok  gyakran  maguk  végzik  a  koncertszervezői 

tevékenységet,  vagy  legalábbis  szorosan  együttműködnek  a  promóterekkel,  itthon  a  két  

terület  elkülönül  egymástól,  ami  számos  pluszköltséggel  jár,  így  a  koncertszervezők 

hátrányból indulnak nyugati versenytársaikhoz képest (www.quart.hu). 

         A felsorolt problémák és jelenségek elsősorban Budapest vonatkozásában értendők, ám 

jórészt levetíthetők, értelmezhetők egy magyar nagyváros kontextusában is. Pécsre pusztán a 

város mérete és infrastrukturális ellátottsága miatt sem hozhatók nagy kaliberű koncertek, a 

nagy  rendezvényszervezők  látókörén  Pécs  kívül  esik  –  számukra  csak  Budapest,  vagy 

legritkább esetben Debrecen jöhet szóba. A több ezres közönségre optimalizált rendezvények 

(és az őket létrehozó-támogató menedzsment vagy intézmény) értelemszerűen nem kaphatnak 
2 Interjú: Udvardi Péter, IH Metronóm Jazz Klub
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állandó  helyet  Pécs  kínálatában,  ám  a  kulturális  turizmus  és  marketing  kiépítésével,  a 

potenciális  kulturális  vonzáskörzet  bővítésével  lehet  létalapjuk.  A  klubélet  jellege,  vagy 

hiánya  nagyban függ a  helyi  társadalom igényeitől,  attitűdjétől,  kultúrafogyasztáshoz  való 

hozzáállásától, problémái az ország régióközpontjai esetében többé-kevésbé hasonlóak, csak a 

fővároshoz képest sokkal kisebb volumenben. 

Koncertszervezői tevékenység a városban

     Pécsett  a  kulturális  élet  szervezését  a  piaci  elemek,  és  az  egyetem  mellett  jórészt 

önkormányzati  támogatású,  vagy  megyei  intézmények  végzik,  így  a  rendezvény-  és 

koncertszervezői  tevékenység  és  a  kulturális  intézményrendszer  elemei  között  érthetően 

jelentős átfedések vannak. 

Komolyzenei  hangversenyeket  a  Pannon  Filharmonikusok  mellett  az  országos  hatáskörű 

Filharmónia  dél-dunántúli  szervezete  is  jegyez,  míg  kamarazenei  rendezvényeket  a 

Művészetek  Háza,  és  természetesen  az  oktatási  intézmények  (pl.  a  Művészeti 

Szakközépiskola  koncerttermében)  rendeznek.  A  pécsi  egyházzenei  élet  fő  szervezője  a 

SAECULUM XXI társaság. 

A  legnagyobb  fesztiválokat  lebonyolító  Kulturális  Központ  a  Dominikánus  Házban 

kamarazenei és népzenei koncerteket is rendez, de hatásköre kiterjedt, a különböző műfajú 

koncertekkel  (jazz,  népzene,  komolyzene,  pop-rock)  külön  munkatársak  foglalkoznak  az 

intézményen belül. A Kulturális Központ rendezvényszervezői tevékenysége számára a város 

önkormányzata eseti támogatásokat különít el, így a koncertek főként minisztériumi és egyéb 

támogatásokból, valamint szponzori pénzekből állnak össze – lévén rendezvényei nagyrészt 

ingyenesek. A fesztiválok támogatási részaránya az önkormányzat részéről 20-30% körül van, 

azonban 2005 óta az EKF pályázatok elérhetővé válásával a város jelentősen csökkentette ezt 

az  összeget.  A  pályázati  források  fő  elemei  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  különböző 

kollégiumainak pályázatai, emellett 1-2%-os részesedéssel kisebbségi kuratóriumok, és egyéb 

szervezetek  forrásait  is  igénybe  lehet  venni.  A  Kulturális  Központ  számára  szponzori 

támogatást  nyújthatnak  a  bankok,  hírközlési  cégek,  és  egyéb  piaci  szervezetek,  a 

multinacionális cégek leányvállalatai viszont Pécsett nem vesznek részt a támogatásban. A 

szponzorok támogatása  segítség,  de nem elégséges  a koncertnaptár  színvonalának jelentős 

emeléséhez  –  2008-ban  az  Al  Di  Meola-koncert  a  Raiffeisen  Bank  támogatásával  került 

megrendezésre, a koncert 8 millió Ft-os kiadásából a szponzor 1 milliót állt.1

A  koncertesemények  szponzorálásának  már  említett  hazai  negatív  tendenciái  Pécsre 

hatványozottan érvényesek, egy rendezvénysorozatot legritkább esetben támogat valamilyen 
1 Interjú: Somlyay Jolán, Pécsi Kulturális Központ
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vállalat,  vagy  cég,  a  szponzori  tevékenység  általában  egy-egy  kiemelkedő  esemény 

támogatásában merül ki.

A Kulturális Központnak saját létesítmény híján plusz kiadást jelent a helyszín bérlése is. A 

kamarazenei estek megrendezésére alkalmas Bartók-terem a Palatinus Szállóban, és a Pécsi 

Bazilika 100 ezer forint egy estére, a PTE dr. Romhányi György Aula díja 400 ezer Ft. A 

Pécsi  Nemzeti  Színház  1  millió  forintot  kér,  a  Pannon Filharmonikusok  kezelésében  álló 

ZenePark pedig óradíjban vehető ki1. 

A Kulturális Központ mellett  a város legjelentősebb kulturális intézménye a Pécsi Ifjúsági 

Központ, mely elsősorban a fiatalabb generációkat célozza meg, így profiljában jazz, pop, és 

rockzene  egyaránt  megtalálható.  A  városban  leginkább  az  ő  profiljukhoz  köthetők  klub-

jellegű rendezvénysorozatok (pl. Metronóm Jazz Klub).

Az  Ifjúsági  Központ  rendezvényei  mellett  megjegyzendő,  hogy  a  pécsi  underground  és 

rockzenei élet központjává az utóbbi években a magánkezdeményezésben létrehozott Toxic 

Music Pub vált. A klubot üzemeltető Zombie 11 Produkció vezetése a gazdája a nyaranta a 

Malomvölgyi Arborétumban megrendezésre kerülő Rockmaraton fesztiválnak is. 

         Az utóbbi években az Ifjúsági Központ és Toxic Music Pub is sikeresen használta ki a 

PANKKK-támogatás  kínálta  lehetőségeket.  A  2005-ben  indult  országos  program  célja  a 

vidéki  könnyűzenei  élet,  klubkoncertek  támogatása,  illetve  tehetséggondozás,  2006-ban 

kiadott össztámogatása 65 millió Ft volt. 2007-ben az Ifjúsági Központ összesen két és fél 

millió Ft-ot, 2008-ban 3 millió Ft-ot nyert, a Toxic támogatásának összege 2007-ben másfél 

millió Ft volt.  Pécsről 2008-ban a Roots and Routes, illetve a Folk & Roll  tehetségkutató 

rendezvények  nyertek  el  támogatást.  A  Toxic  Music  Pub  a  szintén  kiírt 

menedzsmentpályázatra  és  infrastruktúra-fejlesztést  támogató  pályázatra  is  nyert  anyagi 

forrást.  A 2008-2009-es  évadban a  PANKKK-program országszerte  megyénként  általában 

minimum  4-5  klubot,  vagy  szervezetet  támogat,  Baranyában  a  fenti  kettőn  kívül  csak  a 

pécsváradi Filter Klub, Somogyban a boglári Ifjúsági Klub, Tolnában a györkönyi művelődési 

ház szerepel a kapcsolatrendszerükben. (www.pankkk.hu) 

A Pécsi Rendezvényszervező Kht. csak az Expo Center rendezvényeit kezeli, amelyek évente 

kevés számú, ám nagy érdeklődésre számot tartó koncertet jelentenek – ennek ellenére a kht. 

tevékenysége a város belső zenei élete szempontjából nem számottevő. 

Az  EKF  projekt  irányítására  alakított  Pécs  2010  Menedzsment  Központ  feladatai  között 

elvileg szintén szerepel a koncertszervezés, azonban ilyen irányú tevékenysége a felvezető 

években meglehetősen visszafogott.

1 Interjú: Somlyay Jolán, Pécsi Kulturális Központ
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A különböző fesztiválokat a Kulturális Központon kívül más szervezetek is bonyolíthatják, az 

adventi  rendezvénysorozat templomi koncertjeiben az Egyházmegyei  Rendezvényszervező- 

és Programiroda érdekelt, a Moveast Fesztivált a Filmünnep Kht. kezeli, a PTE pedig 2008-

tól újra megrendezi a Pécsi Egyetemi Napokat.

A kisebbségi önkormányzatok által rendezett kulturális eseményeknek szintén gyakori eleme 

a zenei kultúra. 

A  Toxic  Music  Pubon  kívül  a  város  programjaitól  függetlenül  mozgó  egyetemi  klubok 

(Jakabhegyi TK, Szenes Klub), és néhány egyéb szórakozóhely, vagy étterem szervez csak a 

Kulturális  Központtól  és  az  Ifjúsági  Központtól  független  könnyűzenei  koncertet,  vagy 

bármilyen élőzenét (pl. Murphy’s Pub, Cyrano).

A tervezés és koordináció szerepe a rendezvényszervezésben

         A városi intézmények között  nem megfelelő a koordináció, a rendezvények gyakorta 

nem  egymással  összehangolva,  hanem  egymást  kioltva  valósulnak  meg.  Mivel  a  helyi 

együttesek  és  előadók  közönségszervező  munkája  szűkös,  sem  pénzügyi  forrásuk,  sem 

megfelelő  fórumuk  nincs  saját  maguk  menedzselésére,  és  fellépéseik  szervezésére,  így 

szükség lenne egy olyan szervezetre, amely ezt a tevékenységet átlátja, és egyezteti. Ennek 

hiányában a különböző intézmények programszerkezetüket egymástól függetlenül építik fel, 

így gyakoriak az átfedések,  az egy időben rendezett  azonos műfajú programok Ezáltal  az 

anyagi eszközök szétforgácsolódnak, a produkciók pedig nem kapnak megfelelő közönséget, 

holott ez a versenyhelyzet alapvetően mind a kínálati oldalnak, mind a közönségnek jót tenne 

megfelelő  koordináció,  és  gazdaságos,  átgondolt  programszervezés  esetén. (HOSSZÚT. 

STRAT. 2007)

A tervezés azonban nem csak a gazdaságosság szempontjából fontos, hanem a programok 

színvonalának fenntartása miatt is. A pécsi fesztiválok kínálata csak akkor lehet a kulturális 

turizmus (vagyis a regionális kereslet) számára is bármiféle pozitív hatással, ha nemzetközileg 

elismert, nagy neveket tud felvonultatni, az ilyen zenekarokkal és előadókkal pedig minimum 

egy évvel korábban le kell szerződni. A minisztérium és a helyi önkormányzatok viszont a 

támogatások,  juttatások  mértékéről  és  módjáról  csak  nehézkesen  döntenek,  s  a  források 

igényvétele szintén időbe kerül. A forint-euro árfolyamváltozások is nehezítik a költségvetés 

tervezését külföldi produkciók szerződtetése esetén1.

Mindemellett a  potenciális célközönségnek időben értesülnie kell a várható kínálatról, ez a 

turizmus  minden  területén  alapvető,  a  probléma  a  kultúra  esetében  az  EKF-év 

programkínálatának bizonytalanságai miatt merül fel.
1 Interjú: Somlyay Jolán, Pécsi Kulturális Központ
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3.4 Rendezvények, előadók

         Pécs zenei élete két összetevőből áll össze, a belülről építkező, helyi szerveződésekből és 

koncertekből, melyek a különböző hazai és nemzetközi produkciókkal kiegészülve alkotják a  

rendezvénynaptár  teljes  programját. A  két  szegmens  célközönsége  is  teljesen  más  lehet 

(függetlenül  a  műfaji  sajátosságoktól),  hiszen  egy  nemzetközi  hírű  együttes  fellépése 

megfelelő marketing esetén joggal tarthat számot minimum regionális érdeklődése – mindezt 

persze  nehezíti  a  város  viszonylag  nehézkes  megközelítése,  illetve  a  dél-dunántúli  régió 

hátrányos helyzete a zenei ágazat szempontjából (ld. PANKKK-program). 

A rendezvénynaptár a kulturális turizmus tükrében

          A kulturális turizmuson belül az utóbbi évtizedben – főleg egy nagyváros esetében - 

egyre nagyobb szerepet kap a rendezvényturizmus (HORVÁTH A. 1999), s Pécsett ennek 

legfontosabb tényezői a fesztiválok – de emellett egy-egy nagyobb jazz, pop, vagy rockzenei 

rendezvénynek  is  lehet  keresletélénkítő  hatása.  A  rendezvények,  fesztiválok  a  turizmus 

szempontjából gyakran egy komplex turisztikai termék elemeként használhatók ki. 

A város három nagy fesztiválját, a Tavaszi Fesztivált, a Pécsi Napokat, és a Sétatér Fesztivált 

egyaránt  a  Kulturális  Központ  szervezi,  s  programjaik  évről-évre  igyekeznek  magas 

színvonalat kínálni. A Pécsi Folknapok 1986 óta kerül megrendezésre, ezzel a város legrégibb 

fesztiválja.  Sikeres  kezdeményezés  az  utóbbi  két  évben  a  Jazz  Hétvége  kétnapos 

rendezvénysorozata,  és  a  Balkán  Világzenei  Fesztivál,  de  más  direkt  zenei  fesztiválok  is 

színesítik a képet, továbbá a legtöbb egyéb fesztivál is tartalmaz zenei programokat (ICWIP, 

POSZT-Off,  Ibero-Amerikai  Hét,  Frankofon  Hét,  Falusi  Turizmus  Fesztivál  stb.),  s 

visszatérőnek számítanak az egyházzenei és kórusművészeti fesztiválok is. A 7. ábra a város 

2007-es fesztiválprogramját tartalmazza,  míg a  8. melléklet az olyan 2008-as fesztiválokat, 

melyek  zenei  eseményeket  is  magukba  foglaltak.  A  programokról  elmondható,  hogy 

alapvetően  széleskörűek,  s  évről-évre  bővülnek,  ugyanakkor  gyakoriak  az  átfedések,  egy 

időintervallumban tartott eseménysorozatok, viszont a téli hónapok teljesen üresek, és több 

hónapban is vannak olyan napok, hetek, amelyek eseménytelensége csökkentheti a városba 

látogatók  több napos  itt  tartózkodásának  esélyeit.  A szezonalitás  csökkentése  tehát  fontos  

feladat a kulturális turizmus élénkítése szempontjából, a koncepciótlan programtervezés pedig 

a széleskörű kínálat ellenére kiolthatja a rendezvények hatékonyságát.

Emellett a kulturális turizmus esetében csak magas színvonalú és koncentrált rendezvények,  

vagy  rendezvénysorozatok  alakíthatók  turisztikai  termékké,  s  ehhez  szükséges  kiegészítő  
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szolgáltatások,  és  kereskedelmi  szálláshelyek  kiépítettsége  is (LENGYEL M.  1994),  s  ez 

utóbbiak jelenleg nem állnak a város rendelkezésére megfelelő minőségben.

A fesztiválok jelenleg nem hozzák be a hozzájuk fűzött potenciális keresletet és gazdasági 

hasznot,  a  város  kulturális  vonzáskörzetének  kultúra-eltartó  képessége  még  alapvetően 

gyenge,  néhány  kivételtől  eltekintve  nem megfelelő  a  háttérben  végzett  marketingmunka. 

(HOSSZÚT. STRAT. 2007)

Megjegyzendő, hogy a legnagyobb vonzáskörzettel a Malomvölgyben nyaranta megrendezett 

Rockmaraton bír, amely az egész Dunántúlról egyre nagyobb közönséget vonz évről évre.

A zenei ágazat a foglalkoztatásban

    A  zeneművészeti  tevékenység  speciális  képzettséget  követel  meg,  így  az  ágazat 

foglalkoztatási  szempontból  csak  egy  meghatározott  szegmenst  érint,  a  munkaerőpiac 

változásai csak közvetve befolyásolják (a leépítések révén), nincs átjárása a foglalkoztatási 

szerkezet más elemeivel. Mivel a városban nagy múltra tekint vissza a zenei kultúra, így a 

Dunántúl nagyvárosaihoz képest arányaiban kifejezetten magas a közalkalmazotti álláshelyek 

száma az ágazatban, az önkormányzati művészetoktatási intézmények tanári pozíciói mellett a 

Pannon  Filharmonikusok  95  hangszeres  zeneművészi  állást  biztosít,  s  közvetlen 

„felvevőpiaca” a Művészeti Karon végzetteknek, de az ország egyik legnagyobb szimfonikus 

zenekara lévén vonzáskörzete az egész Dunántúlra kiterjed. A zeneművészeti pozíciók mellett 

természetesen  a  más  területen  közreműködő,  szervező-,  menedzsment-,  és 

háttértevékenységet végzők is bele tartoznak a zenei ágazat rendszerébe.

        A közalkalmazotti álláshelyeken kívül eső, a szórakoztatóiparban, vagy vendéglátásban 

tevékenykedő zenészek működése nem tisztázott, s a kérdés tulajdonképpen kivetíthető arra a 

tágabb problémára, mely szerint a szolgáltató szektor értékválságban van, és legtöbbször nem 

a  minőség  az  értékmérő  szempont.  A  vendéglátóhely,  vagy  étterem  színvonala,  és  az 

alkalmazott zenész szakmai felkészültsége, illetve juttatása messze nem egyenes arányosak 

egymással.  A  szórakoztatóipar  zenei  ágában  tevékenykedőknek  nincs  sem  területi,  sem 

országos  érdekvédelmi  szervezetük,  így  nincs  is  egységes  szempontrendszere,  vagy 

szabályozása működésüknek, mellyel az érintettek szerint a probléma orvosolható lenne.

Amatőr zenei élet

        A város zenei élete a lakosság kínálati vagy keresleti oldalba való aktív bekapcsolásával  

válik teljessé. A helyi - nem hivatásos keretek között működő - zenekarok stabil közönségre 

tehetnek szert,  erre az IH bizonyos rendezvényei,  vagy a pécsi blues-kedvelő közönség jó 
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példák lehetnek, de az egyetemi közeg ismertségének megszerzése is sikerre vezethet (pl. a 

Földrajzi Intézet oktatóiból és egykori hallgatóiból alakult Dundi Pocak együttes). 

A város nem hivatásos zenei élete a kreatív közegnek köszönhetően évtizedek óta sokszínű, s 

a  folkműfaj  (Szélkiáltó,  Neofolk,  Dutar),  a  popzene  (30Y,  Kispál  és  a  Borz)  képviselői 

egyaránt országos hírnévnek örvendenek. A magyar jazz is számos művésszel büszkélkedhet, 

akik  Pécsett  kezdték  pályafutásukat  (Szabó  Dániel,  Cseke  Dániel,  Szende  Gábor,  Juhász 

Gábor  stb.),  és  a  műfajon  belül  rendre  megjelennek  színvonalas  együttesek,  azonban 

lehetőségeik  -  fellépési  lehetőség  és  próbahely  hiányában  -  meglehetősen  szűkösek. 

Kiemelendő  még  a  komolyzene  és  a  kórusművészet,  melynek  szerepéről  már  volt  szó, 

továbbá a térségnek komoly fúvószenei  múltja van, ami nem csak a bányászhagyományra 

épül, hanem a sváb nemzetiségi hagyományokat ápoló fúvószenekarokra is szerte Baranyában 

(pl. Véménd, Szászvár, Lippó, stb). 

A népzene a város földrajzi fekvése és a terület etnikai sokszínűsége miatt is kiemelendő, a 

sokác, sváb, cigány, szerb tradíciók rendszeres részét képezik a zenei programsorozatoknak, s 

hozzájárulnak  a  város  által  kialakítani  kívánt  képhez,  melynek  alapeleme  a  kulturális 

diverzitás.

         Pécs amatőr zenei életében a legtöbb műfaj képviselteti magát, értelemszerűen a divatos, 

főleg fiatalokat mozgató könnyűzenei együttesek vannak jelen legnagyobb számban – a fiatal 

generációk  ilyen  irányú  önkifejezési  próbálkozásainak  mindenképpen  megfelelő  kereteket 

kell  biztosítani,  de ezek  nem (vagy közülük csak nagyon kevés)  képezik  a  kulturális  élet 

részét.  Ugyanakkor  a  tizenéves  generáció  számára egyértelműen a pop-rock  és  alternatív  

zenei együttesek jelentik a szocializációs, közösségképző mintát (KULT. STRAT. 2008). A 

pécsi  amatőr  zenekarok  legnagyobb  problémája  a  megfelelő  próbahely  hiánya.  Sem  az 

Ifjúsági Ház, sem a Kulturális Központ nem rendelkezik ilyen kapacitással.  A városban az 

egykori Olimpia üzletház alagsorában, s még néhány helyen működnek bérelhető helyiségek, 

ám ezek  állapota  hagy kívánnivalót  maga  után,  és  költségeik  is  gyakran  meghaladják  az 

igénylők pénzügyi kereteit.
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4. A zenei kultúra helyzete a piacon

         A kultúra – és ezen belül a zenei kultúra – fenntartásának keretei és feltételei jelentősen 

megváltoztak  a  piacgazdaság  keretei  között.  A  kontrolláló  intézmények  megszűnésével  a 

kulturális tevékenységek financiális és földrajzi tere egyaránt tágulhatott, s rendszerére a piac 

más szereplőihez  hasonló  folyamatok  és  feltételek  lettek  jellemzőek.  A XX. század utolsó 

harmadában  jelent  meg  a  világban  a  kulturális  ipar  kifejezése,  mely  már  a  gazdasági 

növekedés  elemeként,  profitot  hozó  tényezőként  azonosítja  a  kultúrát  az  őt  kiszolgáló 

háttértevékenységekkel és rendszerekkel együtt.

Így, bár a lehetőségek bővülésével a művészeti tevékenységek sok esetben megkaphatták azt 

az  anyagi,  infrastrukturális,  vagy  szellemi  alapot,  amin  kiteljesedhettek,  a  profitorientált 

szemlélet  előtérbe  kerülésével  a  könnyen  és  jól  eladható  tömegkultúra vált  népszerűvé  a 

keresleti  és  kínálati  oldal  számára  egyaránt.  A  globalizáció  korában,  amikor  nemcsak  a 

földrajzi,  vagy  nyelvi,  hanem  a  művészeti  (és  műfaji)  határok  is  elmosódnak,  nem 

beszélhetünk „magaskultúráról”, és értéktelenről, hiszen ez pusztán egy-egy közösség, vagy 

társadalmi  réteg  szempontjából  lenne  kijelenthető,  így  a  tömegkultúra  sem  jelent 

szükségszerűen  gyengébb  minőséget,  ugyanakkor  tény,  hogy  azoknak  a  kulturális,  vagy 

művészeti  tevékenységeknek,  melyek  keresleti  bázisa  szűkebb,  nehezebb  fennmaradniuk – 

minőségüktől függetlenül.

Pécs városa esetében a kultúra a város fejlesztési koncepciójában prioritást élvező központi 

elem.  Gazdasági  nehézségei  ugyanakkor  lehetetlenné  teszik  a  magas  fajlagos  költségeket 

igénylő, és rövidtávon kevés hasznot hozó kultúra (jelen esetben a zenei ágazat) megfelelő 

támogatását.  Felmerül  a kérdés, hogy egy olyan város, melynek a kultúra  kimondottan az 

egyik  fő  profilja,  mennyiben  köteles  „eltartani”  széleskörű  kulturális  tevékenységeket 

gazdaságos  jövedelmezőségükön  túl  is,  ha  szellemi  profitot  jelentenek,  és  mennyiben 

szolgáltathatja ki a szegmenst piaci szemléletű szervezeteknek, akik a tömegkultúra irányába 

tolják  el  a  kínálatot.  A kérdés  teoretikus,  mégis  jól  körüljárható.  Alapvetően  a kulturális  

ágazat  jelenleg  csak szponzorálás  által  tud fennmaradni,  önmaga költségeit  jelenleg  nem 

képes  kitermelni. A város intézményei  révén értékeiből  ugyanakkor  kialakít  egy kínálatot, 

melynek elemei a helyi kereslet mellett akár a kulturális turizmus desztinációi is lehetnek, így 

szellemi értékeiken túl is hasznosíthatókká válnak. Gátolja a megtérülést, ha  a piac keretei  

közé szorított ágazatot nem a piaci értékesítés eszközeivel közvetítik – vagyis nem megfelelő a 

„termék” marketingje, kommunikációja, mely a kereskedelemben és a turizmusban is a siker 

egyik  feltétele.  Az  önkormányzat  kulturális  intézményeinek  nincsenek  megfelelő 
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kommunikációs  csatornái  a  közönség  felé,  a  Kulturális  Központnál  mindössze  egy  éve 

foglalkozik  2  fő  a  marketingtevékenységgel,  plakátok  városszerte  csak  a  nagyobb 

fesztiválokról  láthatók.  Mind a Kulturális  Központ,  mind az Ifjúsági  Központ  fő hirdetési 

csatornái a PécsiEst, a bama.hu, illetve egyéb megjelenések a médiában. Kedvezőtlen tényező 

a regionális televízió és rádió viszonylagosan alacsony népszerűsége a pécsiek - főleg a fiatal 

generáció - körében. A város egyetlen klub-jellegű zenei rendezvénysorozata, az IH keretein 

belül  működő  Metronóm  Jazz  Klub  rendezvényeit  elsősorban  elektronikus  hírlevelén 

keresztül hirdeti, s kevesebb lehetősége van az írott, vagy elektronikus sajtóban megjelenni, 

így a közönség érdeklődését rendezvényei iránt mérsékelten keltheti csak fel.

          A problémára pozitív ellenpélda a városban a Pannon Filharmonikusok tevékenysége, 

mely  évek  óta  következetes  marketingstratégiát  folytat,  tudatosan  kiépítve  imázsát,  s 

létrehozva azt  a presztízsterméket,  mely a minőséget  piaci  értékké emeli.  Természetesen a 

PKK  és  a  PIK  tevékenységi  köre  sokkal  bővebb  annál,  semhogy  egy  ehhez  hasonló 

egyértelmű „kulturális terméket” létrehozhassanak.

A Pannon Filharmonikusok  Horváth  Zsolt  igazgató  elmondása  szerint  az  utóbbi  6  évben 

megnégyszerezte  közönségét3,  s  ebben  nagy  szerepe  van  marketingje  mellett  a  kereslet  

felmérésének, és termékpozicionálásának – viszonylag kis keresletbázisa ellenére megtalálja 

közönségét. Pécs kulturális vonzáskörzete a dél-dunántúli régióra terjed ki, így a szimfonikus 

zenekar  számára is  ez a terület  jelenti  a potenciális  közönséget.  A szimfonikus  zenekarok 

számával  a  komolyzene  vonzáskörzetei  jól  lehatárolhatók  az  országban  kb.  150-200  km-

enként.  Debrecen,  Szeged,  Miskolc,  Győr,  Budapest,  Pécs  egyaránt  ilyen  központ  –  a 

tényleges  centrummá  váláshoz  és  a  potenciális  regionális  bázis  realizálásához 

nélkülözhetetlen Pécs számára egy megfelelő színvonalú koncertterem.

Szintén piaci szemlélet eredménye a Pannon Filharmonikusok jegyárpolitikája. Az árbevétel 

semmilyen  körülmények  között  nem tudja  fedezni  a  zenekar  kiadásait,  így a  jegyáraknak 

inkább presztízsszerepe van3. Az önkormányzat kulturális szervezetei ebben a kérdésben is 

más szempontok szerint  értékelnek.  Az Ifjúsági Ház belépőinek árai  általában alacsonyak, 

mivel  más  társadalmi  réteget  céloznak  meg.  Példaként  említhető  a  Metronóm Jazz  Klub, 

amely éppen azért tartja jegyárait irreálisan alacsonyan, hogy a kevésbé tehetős, de fogékony 

egyetemista réteget szólítsa meg vele. Ezzel együtt áraival alulértékeli saját magát, és mint 

folyamatos  nehézségei  is  igazolják,  nem  tud  ezzel  az  eszközzel  keresletet  támasztani, 

ugyanakkor  elveszít  egy  olyan  réteget,  akik  más  körülmények  között  a  kereslet  alapját 

képezhetnék.

3 Interjú: Horváth Zsolt, Pannon Filharmonikusok
3

29



5. A kereslet 

5.1 Kultúrafogyasztás…

…a szociológiában

      A kultúrafogyasztási szokások az információs társadalom korában gyorsan változnak, s 

folyamataiban több tendencia is megfigyelhető. Az 1950-es évektől a tömegkommunikáció 

gyors  terjedésével  párhuzamosan  a  szociológiában  megjelent  a  tömegkultúra  fogalma,  s  a 

jelenség  „magaskultúrával”  való  összevetése  gyakran  vált  szociológiai  kutatások  tárgyává 

(GANS,  H.  J.  1974).  A  fogalomkörbe  tartozik  többek  között  a  mozi,  és  a  könnyűzenei 

koncertek. Napjainkban is ez a könnyen fogyasztható, nagy volumenben eladható popkultúra 

a kulturális fogyasztás legnépszerűbb eleme, emellett azonban a szűkebb társadalmi rétegek  

szubkultúrái  is  mind  határozottabban  körvonalazódnak (a  zenében  ilyen  szubkultúrának 

tekinthetők pl. a reggae, a rock- és alternatív zene bizonyos formái), illetve  viszonylag jól  

meghatározható bázissal rendelkezik a hagyományos kultúra, mely alatt elsősorban a színház- 

és hangverseny-látogatás értendő. 

…a gazdaságban

        A kulturális javak, termékek fogyasztását a közgazdaságtan élményjószágként definiálja. 

A különböző termékekre  vonatkozó ízlés,  preferencia  tanulás,  művelődés  során alakul  ki, 

tehát  a  mindenkori  társadalmi-gazdasági-szociális  közeg  alapvető  hatással  van  a 

kultúrafogyasztási szokások kialakulására. 

A kulturális  javak fogyasztása  pozitív  externáliákkal  jár,  nem csak a  közvetlen  fogyasztó 

számára  van  kedvező  hatással,  hanem  profitálhatnak  belőle  más  gazdasági  ágazatok  (pl. 

turizmus, kereskedelem, vendéglátóipar) is. 

A kultúrafogyasztás jellegét és intenzitását több külső és belső tényező befolyásolja:

A  fogyasztói  preferenciák a  legszubjektívebb  szempontok,  amelyek  az  esztétikumot,  vagy 

művészeti  értéket veszik  figyelembe.  A  gazdasági  szempontok  közé  tartozik  a  kulturális 

termék  relatív,  vagy  abszolút  ára,  a  rendelkezésre  álló  diszkrecionális  jövedelem,  és  a  

szabadidő, emellett interperszonális tényezők is befolyásolják a keresletet, hiszen a kultúra is 

közösségi térben van jelen, s a csoport befolyása alól az egyén nem vonhatja ki magát. 

A kulturális  termékek fogyasztása  általában árrugalmatlan,  az árváltozásokra a fogyasztók 

kevésbé érzékenyek. A fogyasztás időigényes,  és intenzitása nem mindig növelhető. (PKK 

MT. 2008) 
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HUNYADI  ZS.  (2005)  szerint  a  hagyományos  kultúrafogyasztás  elsősorban  a  társadalmi 

státuszt  jelző  iskolai  végzettségtől,  és  az  egyén  vagyoni  helyzetétől  függ,  míg  a  modern 

kultúrafogyasztási  szokásokat erősebben befolyásolja az életkor,  és a lakóhely,  valamint  a 

társadalmi különbségek.

…a földrajzban

       A kultúrafogyasztási  szokásokat  nem csak a  társadalmi-kulturális  közeg,  hanem a 

szűkebb  földrajzi  környezet  is  befolyásolja.  Az  urbanizáció  során  a  városi  körülmények 

között új szocializációs és közösségi minták, életmód, s a speciális miliőben új ízlésvilág és 

önkifejezési formák alakultak ki (tipikus példa erre a jazz kialakulása a XIX. század végi New 

Orleans-ban).  Mindezt  természetesen  befolyásolták  a  küldő  (rurális  terek)  és  a  befogadó 

(városi) területek földrajzi-társadalmi jellemzői. 

Az  urbanizáltság  foka  és  az  ebből  következő  életmód-változás  tehát  meghatározza  a  

kultúrafogyasztást, Európában - bár a színházművészetnek és a klasszikus zenének komoly 

hagyományai vannak - a popkultúra, a zenén belül a pop-rock műfaj a legnépszerűbb, míg a 

Balkán felé haladva (Románia, Bulgária, Törökország) a népzene veszi át a vezető szerepet 

(www.ahet.ro). Ehhez hozzájárul természetesen az is, hogy városi környezetben a kulturális 

intézmények  jelenléte  miatt  a  kulturális  termékek  és  szolgáltatások  jóval  könnyebben 

elérhetőek. 

         A város-vidék viszony mellett a kor és az iskolázottság is meghatározói a keresleti 

oldalnak. Az EU-ban átlagosan a lakosság 37%-a látogat évente legalább egyszer koncertet, s 

ez az arány a mozilátogatás, városnézés és múzeumlátogatás után a negyedik leggyakoribb 

tevékenység (9. ábra).

A kulturális rendezvényeken való részvételi arány a korral csökken (a diákok esetében még 

57% látogat zenei rendezvényt évente legalább egyszer), a képzettség szintjével pedig egyenes 

arányosan nő (EUROSTAT 2007).  

        Meghatározó tényezője a kulturális fogyasztási szokásoknak a mindenkori gazdasági  

környezet,  illetve  a  politikai  berendezkedés  is,  a  kulturális  rendezvények  látogatottsága 

konjunktúra esetén a növekvő diszkrecionális jövedelem miatt fellendülhet. A szocializmus 

évtizedeiben  a  Nemzeti  Filharmónia  hangversenyeinek  látogatottsága  a  konvencionális 

kultúrpolitika miatt minden évben egymillió fő fölött volt, ez a szám a rendszerváltás után a 

társadalom  előtt  álló  szokatlan  kihívások  és  a  gazdasági  nehézségek  következtében 

folyamatosan  és  drasztikusan  csökkent  (miként  a  rendezvények  száma  is),  s  csak  a 

kilencvenes évek legvégétől indult meg lassú növekedés (11. melléklet, KSH. 2002).
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5.2 Pécs és a régió kultúrafogyasztási jellemzői

       A  Pécs  kulturális  keresletét  befolyásoló  demográfiai  tényezők,  a  foglalkoztatási 

szerkezet, a népesség korösszetétele és képzettségi szintje - a Dél-Dunántúl régióközpontja és 

felsőoktatási  centrum  lévén  -  kedvezőnek  mondhatók.  A  2001-es  népszámlálási  adatok 

alapján a 162 498 fős pécsi lakosságon belül 46,5% a 25 éven aluliak aránya, a 18 éven felüli 

népesség  fele  rendelkezik  érettségivel,  a  25  éven  felüliek  majdnem  20%-a  felsőfokú 

képesítéssel.  Az  aktív  foglalkoztatottak  71%-a  dolgozik  a  tercier  szektorban 

(www.nepszamlalas.hu). 

A  város  helyzete  kiemelkedő  a  régión  belül,  mivel  az  iskolázottság  szintje  messze  itt  a 

legmagasabb  –  a  legtöbb  kulturális  termék  fogyasztói  pedig  az  iskolázottabb  rétegből 

kerülnek ki. A Nemzeti Filharmónia adatai alapján a régióban Baranyában a legmagasabb az 

1000 főre jutó hangverseny látogatók száma (99), Tolnában és Somogyban  az arányok jóval 

alacsonyabbak (39, illetve 19), s az országos átlagban is csak 43 hangverseny látogatás jut 

ezer főre (PKK MT. 2008)

       Pécs  kulturális  vonzereje  ennek  ellenére  Baranyában  is  korlátokba  ütközik  (a  

felsőoktatás kivételével), mert a megyében kevés a településhierarchiában magasabb szinten 

álló  város,  a  -  gyakran  elszegényedő  -  aprófalvak  pedig  legtöbbször  nem  rendelkeznek 

megfelelő humán kapacitással - sem befogadó, sem alkotó oldalon. A régióban a lakosság 

fizetőképessége  összességében  alacsony  (PKK  MT.  2008),  és  Pécsen,  valamint  néhány 

nagyobb városon kívül a települések - beleértve a kis- és középvárosokat is - infrastrukturális 

ellátottsága rendkívül hiányos, így a kulturális kínálatban is hiányzik a középszint (BOZÓKY 

A. 2007), amely átmenetet képezne a kultúrcentrum és a vidék között. 

           A város kultúrafogyasztási igényeinek felmérése nem könnyű, az egyéni preferenciák 

és elvárások nehezen megfoghatóak, s különösen nehéz a feladat a zenei ágazatban, ahol az 

eladott belépőkön kívül nem lehet konkrét adatokra támaszkodni. Így a zenei kultúra keresleti 

oldalával nagyon kevés felmérés foglalkozik. 

Egy 2007 júliusában 300 pécsi és Pécs környéki lakos bevonásával készült elemzés szerint a 

városban a színház mellett leginkább a zenei programok érdeklik a megkérdezetteket (79%), s 

ezen belül 58% számára a könnyűzene, 32% számára a komolyzene jelentette a fő vonzerőt. 

A felmérés szerint havonta a pécsi lakosok 7800 Ft-ot költenek művelődésre, ennek 60%-át 

kulturális programokra. A válaszadók 8%-a hiányolt további zenei programokat a kínálatból. 

(VÁROSFEJL. STRAT. 2008)
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         A kulturális gazdaság egészét tekintve a kínálat-kereslet viszonyból két kategóriát, a  

fesztiválokat, és az egyetemista réteget kell kiemelni. 

A  fesztiválok  a  rendezvényturizmus  szempontjából  a  legfontosabb  elemek,  s  a  kínálat 

legattraktívabb tényezői, amit alátámaszt, hogy a magyar lakosság 60%-a ellátogat egy évben 

legalább  egyszer  valamilyen  fesztiválra.  A  14-70  éves  korosztály  20%-a  elsősorban  a 

művészeti fesztiválokat preferálja (HUNYADI ZS. 2004). 

      A  fesztiválok  gazdasági  jelentősége  akkor  mutatkozik,  ha  egy  rendezvénysorozat 

önmagában  képes  desztinációvá  válni,  vagy  a  város  képes  azt  egy  komplex  turisztikai 

termékbe integrálni. Ezáltal Pécs turisztikai imázsának is részét képezi, s a helyi keresleten túl 

is  vonzótényező  lesz.  Ezt  a  lehetőséget  egyelőre  nem tudja  kihasználni  a  város,  hiszen  a 

Kulturális Központ 2006-os Művészeti és Gasztronómiai Hetek fesztiválról készült felmérése 

szerint  a  fesztiválra  kilátogatók  háromnegyede  pécsi,  Tolnából  és  Somogyból  csak  a 

résztvevők  2,2%-a  érkezett.  A  külföldiek  aránya  a  fél  százalékot  sem  éri  el.  Emellett  a 

látogatók közel fele maximum 1000 Ft-ot költ a szabadtéri  rendezvényeken, s az összeg a 

megkérdezettek  78%-a  esetében  nem haladta  meg  a  kétezer  Ft-ot.4 A  felmérés  szerint  a 

látogatók 70%-a nem lenne hajlandó fizetni a művészeti programokért, s a számokból kiderül, 

hogy  a  fesztiválok  Pécsett  nem  jövedelmeznek  jól  a  kapcsolódó  gasztronómiai  és  egyéb 

szolgáltatások számára sem. 

           Pécs felsőoktatási centrum szerepkörét a kulturális élet szempontjából is hangsúlyozni 

kell. A városban tanuló 18 000 nappali tagozatos hallgató komoly potenciális keresletbázis a 

kulturális  programok  számára,  és  a  PTE-TTK  Földrajzi  Intézetének  felmérése  alapján  az 

egyetemisták  által  a  kultúrafogyasztásra  felhasználható  diszkrecionális  jövedelem  éves 

lakhatási költségeikkel azonos nagyságrendű. A vizsgálat szerint a kulturális programok közül 

legnépszerűbbek a fesztiválok, viszont színházba, vagy múzeumokba a hallgatók 60%-a nem, 

vagy csak nagyon ritkán látogat el.  A könnyűzenei koncerteket a hallgatók háromnegyede 

részesíti  előnyben,  komolyzenei  rendezvényekre  mindössze  10%-uk  jár.  Havonta,  vagy 

gyakrabban a megkérdezettek negyede vesz részt koncerten, a félévente koncertre látogatók 

aránya  ugyanilyen nagyságrendű.  A széleskörű és sokrétű kínálat  ellenére az egyetemisták  

70%-a gyakorlatilag nem vesz részt a kulturális életben, így arra nem költ jelentős összeget,  

az aktív részvétel csak egy szűk rétegre jellemző. (STEFÁN K., TRÓCSÁNYI A. 2007)

4 Beszámoló  a  2006.  évi  Pécsi  Művészeti  és  Gasztronómiai  Hetek  Fesztiválon  készült  felmérésről.  Pécsi 

Kulturális Központ. Kézirat.
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5.3 Kérdőíves felmérés

        A zenei kultúrafogyasztási szokások, az erre a területre vonatkozó preferenciák sok 

tényezőtől függnek, nehezen megfoghatók és mérhetők, mindössze a komolyzene területéről 

állnak rendelkezésre vonatkozó adatok. A Pannon Filharmonikusok összközönsége évről évre 

nő3,  ugyanakkor  a  Nemzeti  Filharmónia  által  rendezett  pécsi  hangversenyek  összes 

látogatottsága az utóbbi évtizedben lassú csökkenést mutat, 2000-ben 11 előadáson összesen 

7185 néző vett részt, 2008-ban az érték 15 előadáson 8186 fő volt, ebből is 2639 nyugdíjas. A 

hangversenyek  átlagos  nézőszáma a  2000.  évi  662-ről  2005-ben 578-ra,  2008-ban 545-re 

esett5.  A  számszerű  adatok  azonban  a  könnyűzenei  és  egyéb  kulturális  események 

népszerűségére, és a közönség hozzáállására nem terjednek ki, ezekről csak tapasztalati úton 

lehet képet alkotni. Ez a hiány motiválta a felmérés elkészültét, amely érinti a zenei kultúrára 

vonatkozó  főbb  preferenciákat  és  fogyasztási  szokásokat.  182  pécsi  lakos  részvételével 

készült,  akik  a  15 és  65 éves  korosztály tagjai  közül  kerültek  ki.  A kulturális  fogyasztás 

szempontjából a 15 éven aluliak kevésbé tekinthetők önállónak, s ízlésviláguk még nagyon 

változékony,  a  65  éven  felüliek  szokásai  pedig  egy  részt  általában  kisebb  volumenűek, 

másrészt  egységesebbek,  így könnyebben  általánosíthatók.  A felmérés  eredményei  tehát  a 

lakosság 70%-ára értelmezhetők.  A teljes lakosságot érintő kérdésekhez felhasznált  71 fős 

reprezentatív  minta  összeállítása  Pécs  korfája  alapján  történt  (10.  diagram),  s  az 

egyetemistákat nem foglalja magába.

A  kérdőíven  szereplő  kérdések  egyszerű  választást  tartalmaztak,  vagy  a  felsorolt  elemek 

értékelését 1-5-ös skálán. 

     A  megkérdezettek  10%-a  hetente,  40%-a  havonta  legalább  egyszer  látogat  zenei 

rendezvényt,  míg 60%-uk félévente,  vagy ritkábban. Egy-egy koncertre 49%-uk leginkább 

1000-3000 Ft közötti összeget áldoz, 17% 1000 Ft alatt, míg 15% 3000-6000 Ft-ot, 14% 6000 

Ft  felett  is  hajlandó  költeni  egy  rendezvényre.  A  válaszadók  66%-a  különálló  koncertet 

látogat  leggyakrabban,  az  összművészeti  fesztiválok  és  a  zenei  fesztiválok  hasonló 

mennyiségű szavazatot kaptak, ezzel szemben az egyetemisták körében a zenei fesztiválok a 

legnépszerűbbek (50%).

A helyszínek közül a legnépszerűbbek a terek (Sétatér, Barbakán) mellett a PTE Aulája, és az 

Ifjúsági Ház voltak (a különböző helyszínekre adott 4-es és 5-ös értékek képezték az értékelés 

alapját) (12-13. diagram).

3 Interjú: Horváth Zsolt, Pannon Filharmonikusok
5 A Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. adatai alapján
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A  szórakozóhelyek,  és  létesítmények  közül  profiljának  megfelelően  a  Toxic  és  az  IH 

közönségét a fiatal generáció alkotja, a Pécsi Sörház, vagy az Expo Center közönsége már 

vegyesebb (köszönhetően az eklektikus  programkínálatnak),  míg a Bazilikát  elsősorban az 

idősebb korosztály látogatja. 

A 15-24 éves generáció számára a szubkulturális műfajok (mint a rockzene, vagy az amerikai 

kultúrában  gyökerező  hip-hop  és  R&B),  és  az  elektronikus  zene  jelenti  a  szórakozási 

lehetőséget.  Arányuk előbbiek esetében szinte kizárólagos,  s az is  bizonyítja  közösség- és 

identitásformáló erejüket, hogy pl. a Toxic Music Pubba járó fiatalok 60%-a havonta többször 

is részt vesz a rendezvényeken. Az elektronikus zene a legritkább esetben sorolható a kultúra 

kategóriájába,  de  szerepe  jelentős,  mert  a  hozzá  kapcsolódó  életmód  és  közeg  az  utóbbi 

évtizedben  hozzájárult  a  fiatal  generáció  ízlésvilágának  elsekélyesedéséhez.  Ezekre  a 

műfajokat  a  tanulók  kisebb  arányban  adtak  3-as  értéket,  ami  azt  jelenti,  hogy  határozott 

véleménnyel  vannak róluk,  míg  a jazzre és a  világzenére jóval többen,  ezeket  feltehetően 

kevésbé ismerik. Feltűnő, hogy a népzenét a megkérdezett tanulók közül senki nem jelölte 

meg. 

A jazz és a népzene csak szűk rétegek által kedveltek, akik aránya azonban magas a 25-34 

éves korosztályon belül, a klasszikus zenét kedvelők 63%-a pedig a 45 éven felüliek közül 

került ki, tehát a műfaji rétegződés teljes skálája tulajdonképpen köthető korosztályokhoz is 

(még  ha  valójában  nem  is  ilyen  egyértelmű  a  kép).  Korosztálytól  függetlenül  a 

legfrekventáltabb műfaj a pop-rock, mely tág kategória ugyan, de magas népszerűségi aránya 

a populáris kultúra térhódítását jól jelzi. (14-15. diagram)

         Érdemes megvizsgálni a preferenciák változását a különböző anyagi helyzetűek körében 

is.  Természetes,  hogy  akik  magasabb  jövedelemmel  rendelkeznek,  könnyebben  áldoznak 

nagyobb összeget kulturális programokra. A 80 000 Ft alatti jövedelemmel rendelkezők 25%-

a költ maximum 1000 Ft-ot koncertre, a 150 000 Ft-os kereset felett ez az arány csak 9%. 

Mind a  keveset  költekezők  (1000 Ft  alatt),  mind  a  nagyvonalúak  (6000 Ft  felett)  65%-a 

félévente, vagy ritkábban jár koncertre, de heti rendszerességgel közülük senki. 

Az aktív munkavállaló lakosságnak csak 8%-a költ 1000 Ft alatt, míg a gazdaságilag inaktív, 

rendszeres  keresettel  nem rendelkezők között  30% ez az arány.  A munkavállalók közül  a 

középfokú  végzettségűek  a  megkérdezettek  válaszai  alapján  gyakrabban  látogatnak  zenei 

rendezvényt, mind a diplomával rendelkezők. 

A tanulók kevesebb mint fele jár csak félévnél gyakrabban koncertre, s általában kevesebbet 

költenek az átlagnál (csak 16% jelölt 3000 Ft feletti összeget). 
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Az egyetemisták köreiben az átlagnál magasabb a jazz és a világzene kedveltségének aránya, 

azonban közülük kevesebben járnak valójában koncertre,  aminek oka lehet  a szabadidő,  a 

diszkrecionális jövedelem hiánya, vagy a nehézkes megközelíthetőség. Az egyetemista réteg 

az egyetlen a megkérdezettek közül, amely a kisebb klubhelyiséget preferálja inkább a tágabb 

térrel  (koncertteremmel)  szemben.  Érdekes,  hogy  40%-uk  hiányol  jazz-blues  profilú 

szórakozóhelyet a város kínálatából, feltehetően nem pusztán a zene miatt, hanem azonosítják 

egyfajta klubhangulattal, mely több belvárosi kávézót is népszerűvé tett körükben (Café Zacc, 

Dante Café, Kino, Trafik). 

A válaszadók közül a belvárosiak között voltak csak többségben azok, akik számára fontos a 

helyszín  kényelmes  megközelíthetősége,  vagy  közelsége,  a  külvárosok  (Uránváros, 

Kertváros)  és  környező  falvak  lakói  esetében  arányuk  jóval  kisebb.  A meszesi,  és  a  déli 

városrészek lakói (Kertváros kivételével)  között  magasabb az 1000 Ft alatt  költők aránya, 

egyben ők járnak legritkábban koncertre (70%, illetve 75%-uk maximum félévente egyszer).

A megkérdezettek valamivel több mint fele (53%) elégedett a város zenei kínálatával, ami azt 

tükrözi, hogy a zenei ágazat megítélése a kultúrán belül kedvezőbb annál a képnél, amit a 

Kulturális alapú városfejlesztés 2006 című tanulmány közöl.

Ugyanakkor 56% szerint egyértelműen nem megfelelő a zenei ágazat marketingtevékenysége, 

s csak 12% elégedett vele, az egyértelmű választ adók 61%-át nem befolyásolja döntően a 

marketing a koncert kiválasztásakor. 

      Összességében  elmondható  a  felmérés  alapján,  hogy  a  zenei  kultúrafogyasztási  

szokásokat alapvetően befolyásolja mind kor, mind a lakóhely, mind pedig az anyagi helyzet. 

A  fiatalok  körében  uralkodó  a  populáris  zene,  ugyanakkor  fogékonyabbak  bizonyos 

rétegkultúrákra, s főleg a tanulók körében ezek egyszerű kikapcsolódási formáknál fontosabb 

szerepet töltenek be. Az idősebb korosztályok fogyasztási szokásai konvencionálisabbak és 

gyakran társadalmi rangot, vagy identitástudatot tükröznek. Az egyetemisták a legnyitottabb 

és  legsokrétűbb  szegmens,  az  ő  fokozottabb  bevonásuk  a  kulturális  életbe  egyértelműen 

lendületet adhatna – akár az EKF-év programsorozatának is. 

A  perifériális  városrészek  lakossága  számára  nehezebben  elérhető  a  kulturális  kínálat,  

emellett a kultúrafogyasztásra költhető anyagi lehetőségeik is korlátozottabbak.

36



6. Összegzés

          Pécs legfőbb erősségeivé a rendszerváltás óta fokozatosan kulturális értékei és humán 

erőforrásai váltak. Az egyetem és a köré kiépülő tudásgazdaság egyértelműen húzótényező a 

város  életében,  s  mögötte  a  kulturális  kapacitásokra  épülő  gazdasági  tevékenység  mind 

fontosabbá válik, melyhez hozzá tartoznak a tercier szektor szolgáltatásai, azok kiépültsége, a 

turizmus lehetőségei és infrastruktúrája, a kulturális és művészeti intézmények és vonzerők 

egyaránt.  A  különböző  tényezők  (a  kulturális  és  turisztikai  infrastruktúra  elavultsága,  a 

szervezettség hiányosságai stb.) az EKF-év közeledtével előtérbe kerülnek, hiszen nem csak a 

szűkebb környezetnek,  de egy európai  értékrendnek is  meg kellene  felelniük.  A központi 

irányítású  rendszerről  egyébként  is  nehézkesen  átálló,  s  önmagát  kereső  kulturális  ágazat 

szerkezeti  problémái  így  hamarabb  felszínre  kerülnek,  s  helyzetüket  rontják  a  pénzügyi-

gazdasági  válság  hatásai  is.  A kulturális  gazdaság  akkor  lehet  jövedelmező,  ha  az  abban 

résztvevők  rendelkeznek  diszkrecionális  jövedelemmel,  melyet  vissza  tudnak  forgatni, 

válsághelyzetben azonban a társadalom a kultúrafogyasztásról mond le először, hiszen az nem 

tartozik elsődleges szükségletei  közé. A bizonytalan munkaerőpiac, a devalválódó forint,  a 

kedvezőtlen társadalmi morál mind negatívan befolyásolják a kulturális javak fogyasztását, 

ami  megnehezíti,  hogy  a  sokáig  leszabályozott  ágazat  gazdaságosan  működjön  a  város 

életében.

         Ebben a környezetben helyezhető el a zenei ágazat, mely hagyományai, és erőteljes 

jelenléte révén a város kulturális életének egyik legfontosabb eleme, és szellemi profitján túl, 

amit a résztvevőkre gyakorolt hatása jelent, létkérdése, hogy gazdaságilag is jövedelmezővé 

tud-e  válni.  Ezért  fontos,  mint  bármely  termék  esetében,  a  kínálati  és  a  keresleti  oldal 

kapcsolatának felmérése és összhangba állítása. A kapcsolatrendszer összetevői a közeg, azaz 

a város, amelyben megjelenik, a fesztiválok, koncertek, és szervezők, mint a kínálati oldal, a  

közönség, valamint a két oldal közötti kommunikáció. Ezeket az elemeket bemutatva próbálta 

feltárni  a  dolgozat  a  zenei  ágazat  jellemzőit,  és  hasznosíthatóságát.  Szempontjai  között 

egyaránt  megtalálhatók  földrajzi,  társadalomszociológiai,  gazdasági  elemek,  és mindhárom 

területen helye van a kultúra társadalmi-gazdasági szerepét érintő további vizsgálódásoknak 

nem csak Pécs, de az ország viszonylatában is. 

A zenei életet földrajzi szempontból vizsgálva annak kulturális gazdaságban és a turizmusban 

betöltött  szerepe  kerül  előtérbe.  A  rendezvények  és  művészeti  tevékenységek  jól 

kihasználhatók  a  kulturális  turizmusban,  ami  azonban  minőségi  infrastruktúrát,  kiegészítő 
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szolgáltatásokat,  megfelelő  szálláshelykapacitást,  illetve  átgondolt  turisztikai  termékeket 

feltételez, tehát olyan elemről van szó, mely egy összefüggő, tágabb kontextusban kezelendő. 

Kiemelendő a fesztiválok szerepe, melyek jelenleg jórészt csak helyi igényeket elégítenek ki, 

komoly regionális fesztivállá egyelőre nem tudnak válni, hiszen a régió kulturális kapacitása 

Pécsen kívül lehatárolt. A város rendezvénynaptára alapvetően színes és sokrétű, de megfelelő 

együttműködés  híján  ezek  gyakran  nem  tudnak  érvényesülni,  így  szükség  lenne  egy 

koordináló szervezetre, mely a rendezvények kihasználtságát is javítaná. 

Színvonalas programstruktúra kialakításához szükség van arra, hogy az ágazat saját  magát 

fenn  tudja  tartani,  s  az  önkormányzati  támogatások  egészséges  arányban  legyenek 

hasznosítva.  Ezt  gátolja,  hogy a  társadalom berögződései  nehezen  változnak,  s  még  nem 

alakult  ki  az  ár-érték  arányos  gondolkodás  a  kulturális  fogyasztásban.  A  kulturális 

termékekről, illetve az egész zenei ágazatról is elmondható, hogy mind a regionális, mind a 

helyi kereslet felé szükség van határozott és irányított marketingtevékenységre.

Mindemellett a kulturális tevékenység gazdasági haszna nem szemlélhető önmagában, a teljes 

képhez  hozzá  tartoznak  a  háttérben  meghúzódó  társadalmi  és  demográfiai  folyamatok,  és 

szociológiai vonatkozások, melyek meghatározzák a keresletet. 

Ezek alapján elmondható, hogy  az oktatásnak alapvető szerepe van a rendszer egészséges  

működésében, hiszen meghatározója a kínálati és a keresleti oldalnak is, s főként a 20 éven 

aluli  korosztály  szemléletének  alakítására  van  lehetősége,  melynek  kulturális  látóköre 

fogékonysága  ellenére  -  mint  a  kérdőíves  felmérés  eredményei  is  alátámasztották  - 

meglehetősen  szűk.  Ebben  szerepet  játszanak  olyan  szociális  tényezők  is,  mint  a  családi 

állapot, vagy a jövedelem, s az ismert városi szegregációs folyamatok következtében  széles  

rétegek  szeparálódnak  el  mind  földrajzi,  mind  szellemi  értelemben  a  városközponttól. 

Könnyen belátható cél tehát a kulturális ipar számára keresletbázisának kiszélesítése, s ennek 

egyik  eszköze  az  infrastruktúra  dekoncentrációja,  amely  azonban  csak  a  kettéosztottság 

földrajzi  részét  hidalhatja  át.  A  kulturális  infrastruktúra  térbeli  elhelyezkedése  

városrendezési-városfejlesztési szempontból is lényeges, és a kulturális ipar elemeinek nagy 

szerepe van a posztindusztriális városfejlődés során funkcióját vesztő városi infrastruktúra 

szerepváltásában.

Lényeges  tényező  az  egyetemisták  jelenléte  a  városban,  hiszen  a  helyi  lakosságtól  eltérő  

igényeikből és potenciáljukból  profitálhat  a kreatív ipar,  ugyanakkor  kulturális  aktivitásuk 

jelenleg  nem  éri  el  azt  a  szintet,  amire  építeni  lehetne,  csak  nagyon  szűk  körük  él  a 

kultúrafogyasztás széleskörű lehetőségeivel. 
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          A társadalom különböző rétegeinek kultúrafogyasztási igényeit és szokásait sok tényező 

befolyásolja, a tágabban és szűkebben vett lakóhely, a kor, a követett szocializálódási minta, 

az  anyagi  lehetőségek,  és  természetesen  az  elérhető  kínálat  is.  Mindezt  egy  komplex 

rendszerben szemlélve látható, hogy a zenei ágazat szerkezeti elemei, s adaptálásuk abba a 

gazdasági  rendszerbe,  amelyben  léteznek,  szükséges  ahhoz,  hogy  a  zenei  kultúra 

lehetőségeihez mérten mindenki számára elérhetővé váljon, hiszen - még ha gazdasági haszna 

nem is vetekedhet más szolgáltatásokkal - az egyik legfontosabb rekreációs, közösségképző, 

és önkifejezési eszköz, s hosszú távon hozzájárul a társadalom egészségének megőrzéséhez.

39



7. Irodalom

BÁRDOS K. 1976. Pécs zenéje a 18. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 167 p.

BOZÓKY A. 2007. Ágazati felmérés – Előadóművészek, művészeti társulatok és zenekarok. 

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ, Pécs, 54 p.

DOBOS L. (szerk.) 1988. Kétszáz éves Pécsett  az állami zeneoktatás.  Pécs Megyei  Város 

Tanácsa V. B. Műv. Osztály, Pécs, 128 p.

EUROSTAT Pocketbooks. 2007. Cultural statistics. Luxemburg, 192 p.

ENYEDI GY. 2005. A városok kulturális gazdasága. In: Enyedi Gy. – Keresztély K.(szerk.): 

A magyar városok kulturális gazdasága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp. 13-

30.

GANS, H. J. 1974. Popular culture and high culture. An analysis of evaluation of taste. Basic 

Books, New York.

HORVÁTH A. 1999. Turizmus a kultúrában – Kultúra a turizmusban. Magyar Művelődési 

Intézet, Budapest, 149 p.

HORVÁTH M. 1959. Muzsikáló Pécs. Pécs, 191 p.

HUNYADI  ZS.  2004.  Fesztiválok  közönsége,  helye,  szerepe  a  kulturális  fogyasztásban. 

Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 36 p. 

HUNYADI ZS. 2005. A kulturális fogyasztás és a szabadidő eltöltésének néhány jellemzője. 

In:  Enyedi  Gy.  –  Keresztély  K.  (szerk.):  A  magyar  városok  kulturális  gazdasága.  MTA 

Társadalomkutató Központ, Budapest, pp. 91-122.

HUNYADI ZS. et al.  2006. Kulturális alapú városfejlesztés 2006, összefoglaló tanulmány. 

Budapest, Megyei Jogú Városok Szövetsége – NKA – OKM.

KIRCSI L. 2006. Zenei élet a központosított hangversenyrendezés korában. In: Pilkhoffer M. 

(szerk.):  Régió  vagy  provincia?  Pécs  kulturális  élete  a  hatvanas,  hetvenes,  nyolcvanas 

években. Művészetek Háza, Pécs Története Alapítvány, Pécs, pp. 123-136.

KOSZITS A. 2006. Pécs könnyűzenéje a beatkorszaktól napjainkig. Echo – Pécsi Kritikai 

Szemle, 2006. május 2. szám

http://www.echopecs.hu/index.php?id=673 

KSH Kultúrstatisztikai adattár. 2002. Budapest, 88 p.

LENGYEL M. 1994. A turizmus általános elmélete. KIT, Budapest, 297 p.

NÁDOR T. 1995. Pécs zenei krónikája. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs, 208 p.

RECHNITZER J. (szerk.) 2007. Nyugat-Dunántúl. MTA Regionális Kutatások Központja – 

Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 454 p. 

SIMON G. 1990. A magyar jazz 1945-1990, történeti vázlat. Pannonton, Pécs, 52 p.

40

http://www.echopecs.hu/index.php?id=673


STEFÁN K.  2007.  A pécsi  egyetemisták  kulturális  fogyasztási  szokásai  és  annak  térbeli 

lenyomata. Kézirat.

SZKLADÁNYI  P.  1979.  Lickl  György,  a  Pécsi  Székesegyház  zeneszerzője  és  karnagya. 

Baranyai Helytörténetírás, Pécs, 108 p. 

SZN.  2006.  Beszámoló  a  2006.  évi  Pécsi  Művészeti  és  Gasztronómiai  Hetek  Fesztiválon 

készült felmérésről. Pécsi Kulturális Központ. Kézirat.

SZN. 2008. Megvalósíthatósági  tanulmány – Pécsi Konferencia-  és Koncertközpont.  Pécs, 

595 p.

SZN. 2007. Pécs Megyei Jogú Város Közép- és Hosszútávú Stratégiája. Pécs, 675 p.

SZN. 2008. Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Pécs, 316 p.

SZN. 2008. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Stratégiája. Pécs, 113 p.

SZOKOLAI ZS. 2006. Pécs kulturális kínálata és a kulturális turizmus. Echo – Pécsi Kritikai 

Szemle, 2006. október 4-5. szám  

http://www.echopecs.hu/index.php?id=694 

TÓTH J. 2008. A magyar népesség néhány kulturális jellemzője évezredünk kezdetén. In: Pap 

N. (szerk.): Kultúra – Területfejlesztés Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben. Imedias 

Kiadó, Pécs, pp. 101-112.

TRÓCSÁNYI  A.  2007.  A  kulturális  gazdaság  szerepe  Pécs  gazdasági-térbeli 

szerkezetváltásában. Habilitációs tézisek. 

www.foldrajz.ttk.pte.hu/tarsadalom/letoltes/habil.pdf 

TRÓCSÁNYI A. – TÓTH J. 2002. A magyarság kulturális földrajza II.  Pro Pannonia Kiadó, 

Pécs, 361 p. 

Internetes források:

 http://quart.hu/cikk.php?id=2901

 http://quart.hu/cikk.php?id=3030

 http://www.sg.hu/cikkek/52959/az_artisjus_a_baratunk 

 http://ahet.ro/hirek/belfold/kulturafogyasztas-romaniaban-1628-50.html

 http://www.pankkk.hu/?p=palyaeredmeny 

 http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/06/02/data/tabhun/toc4.html 

Interjúk: 

Somlyay Jolán, közművelődési menedzser - Pécsi Kulturális Központ 

Udvardi Péter - IH Metronóm Jazz Klub

Horváth Zsolt, igazgató - Pannon Filharmonikusok

41

http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/06/02/data/tabhun/toc4.html
http://www.pankkk.hu/?p=palyaeredmeny
http://ahet.ro/hirek/belfold/kulturafogyasztas-romaniaban-1628-50.html
http://www.sg.hu/cikkek/52959/az_artisjus_a_baratunk
http://quart.hu/cikk.php?id=3030
http://quart.hu/cikk.php?id=2901
http://www.foldrajz.ttk.pte.hu/tarsadalom/letoltes/habil.pdf
http://www.echopecs.hu/index.php?id=694


8. Mellékletek

 SWOT-analízis

Pécs zenei élete

Erősségek Gyengeségek
- Pécs  jelentős zenei múltja, hagyományai

- Pécs kulturális profilja 

- magas színvonalú zenei kultúra a városban

- Pannon Filharmonikusok tevékenysége,  

hírneve

- egyéb komolyzenei együttesek a városban 

(pl. Vonószenekar, Pécsi Kamaraopera)

- országos elismertségű popzenei együttesek  

(pl. Kispál, 30Y)

- népzene színvonala, sokszínűsége

(pl. Szélkiáltó, Zengő, Neofolk)

- népzenei kapcsolatok és rendezvények a 

város földrajzi és kulturális helyzetéből  

adódóan

- színvonalas kórusok, vokális művészet mind 

oktatási kereteken belül (iskolák kórusai),  

mind ezen kívül (pl. UniCum Laude, Pécsi  

Kamarakórus)

- neves fúvószenekarok és fúvós 

kamaraegyüttesek (Vasutas, Ércbányász,  

Daniel Speer Brass) 

- összművészeti, kulturális és zenei  

fesztiválok kínálata Pécsett 

- zeneoktatás alap-, közép- és felsőfokon 

egyaránt 

- visszatérő rendezvénysorozatok (pl.  

Hagyománytár, Start Klub, Metronóm Jazz  

Klub)

- gyenge, hiányos infrastruktúra

- önkormányzati és állami források 

szűkössége (intézményfenntartáshoz,  

koncertszervezéshez, stb. egyaránt)

- meglévő infrastruktúra nem megfelelő  

kihasználtsága

- meglévő infrastruktúra belvárosi  

koncentrálódása

- amatőr zenekarok számára próbatermek 

hiánya, meglévők alacsony színvonalú  

felszereltsége

- rendezvények összehangolásának hiánya

- kisebb léptékű rendezvények marketingje  

nem megfelelő

- a város által támogatott zenei  

rendezvények, intézmények és formációk kis  

száma

- a helyi könnyűzenei élet (pop, rock)  

irányítói és szereplői egy részének nem 

megfelelő tudása és részrehajló hozzáállása

- helyi könnyűzenei formációk lehetőségei  

lehatároltak
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Lehetőségek Veszélyek
- EKF 2010 program beruházásai

- Pécs Pólus-programja – kulturális ipar  

szerepe

- EKF 2010 növekvő kereslete

- EKF 2010 következtében a város és  

rendezvényeinek növekvő ismertsége

- kulturális turizmus fellendülése

- koncertterem megvalósulása

- helyi jazz-élet revitalizálása (fiatalok  

kezdeményezései), jazz hagyományok, pécsi  

gyökerű jazz-zenészek

- koncertszervezői tevékenységek bővülése

- kezdeményező készség a fiatal  

generációban (pl. Labor)

- egyetemisták nagy száma a városban,  

egyetemista közeg nyitottsága, érdeklődése

- helyi zenekarok és zenészek regionális,  

országos, vagy nemzetközi kapcsolatai

- zenei programok összekapcsolása egyéb 

szolgáltatásokkal (éttermek, klubok – pl.  

Minaret, Aranykacsa)

- zene összekapcsolása egyéb művészeti  

ágakkal (pl. Piaf-est a Harmadik  

Színházban, képzőművészet + zene)

- EKF 2010 utáni években a forgalom 

visszaesése

- gazdasági válság hatásai minden 

szempontból (kereslet, kínálat, finanszírozás,  

stb.)

- változó kultúrafogyasztási szokások – 

életmód-változás

- kevés kockázatvállalás koncertszervező,  

-rendező oldalon – rendezvények spektruma 

szűkül

- az országon belül Budapest  

dominanciájának erősödése a zenei élet  

területén is 
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Kérdőív

Zenei kultúrafogyasztási szokások Pécsett

1-5-ig: 5- leginkább, 1-legkevésbé, üres négyzet- egyáltalán nem 
x: igen (egy válasz)

Milyen zenét szeret/hallgat otthon (1-5-ig):
klasszikus 

k

egyházi zene

e

jazz   blues

 

világzene  népzene  
pop-rock  

p

rock-metal  

r

elektronikus zene 

e

egyéb:

Milyen gyakran látogat zenei rendezvényt (x):
hetente többször hetente  

h

havonta többször  havonta  félévente  
évente  

é

ritkábban  

r

Milyen zenei rendezvényt látogat (1-5-ig):
klasszikus 

k

egyházi zene

e

jazz   blues

 

világzene  népzene  
pop-rock  

p

rock-metal  

r

elektronikus zene 

e

egyéb:

Milyen rendezvényre jár szívesebben (x):
összművészeti rendezvényre több zenei stílust felvonultató fesztiválra 1-1 koncertre 

Milyen helyszínen vesz részt szívesebben zenei rendezvényen (x):
szabadtéren  beltérben  nem számít  

Milyen beltéri koncerthelyszínt kedvel inkább (x):
tágasabb tér: pl. koncertterem  szűkebb tér: pl. klubhelyiség  nem számít  

Milyen zenei rendezvényre megy el adott stíluson belül (x):
csak a nevesebb előadókra/eseményekre  nem függ a névtől  

Mekkora összeget áldoz 1-1 zenei rendezvényre (1-5-ig):
1000 Ft alatt  1000-3000 Ft  3000-6000 Ft  6000 Ft felett is  

Mely helyszíneken látogat legszívesebben/leggyakrabban zenei rendezvényt (1-5-ig):
PTE Aula          

P

Ifjúsági Ház            

I

Művészetek Háza Toxic Music Pub

T

Pécsi Bazilika   

P

ANK Művelődési Ház

A

Sétatér/Barbakán  Murphy’s Pub

M

Jakabhegyi TK 

J

Expo Center               

E

Pécsi Sörház         egyéb:

Lakóhelye és a zenei programok helyszínének távolsága, ill. megközelíthetősége befolyásolja-e a 
választásban (x):

igen (csak ha közel van, vagy tömegközlekedéssel kényelmesen megközelíthető)

i

nem

n

Elégedett-e Pécs zenei kínálatával (x):
igen   nem   

Milyen rendezvényeket hiányol Pécs zenei programjából (1-5-ig):
klasszikus 

k

egyházi zene

e

jazz   blues

 

világzene  népzene  
pop-rock  

p

rock-metal  

r

elektronikus zene 

e

egyéb:
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Lenne-e igénye állandó zenei profilú helyszínre/szórakozóhelyre Pécsett, ha igen, milyenre (1-5-ig):
klasszikus 

k

egyházi zene

e

jazz   blues

 

világzene  népzene  
pop-rock  

p

rock-metal  

r

elektronikus zene 

e

egyéb:

Megfelelő-e a különböző stílusú zenei rendezvények marketingtevékenysége Pécsett (1-5-ig):
klasszikus 

k

egyházi zene

e

jazz   blues

 

világzene  népzene  
pop-rock  

p

rock-metal  

r

elektronikus zene 

e

egyéb:

Mennyire befolyásolja a marketing, hogy ellátogat-e adott zenei rendezvényre (1-5-ig):
klasszikus 

k

egyházi zene

e

jazz   blues

 

világzene  népzene  
pop-rock  

p

rock-metal  

r

elektronikus zene 

e

egyéb:

Néhány konkrét rendezvény, amelyen szívesen részt vett:

Életkor: 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Nem: férfi   nő   

Lakóhely:
Belváros

B

 Uránváros   Mecsek-oldal  Meszes

M

Kertváros

K

 Pécs-dél (Újhegy, Rácváros stb.)  Falvak (Hird, Somogy, Nagyárpád)

F

Foglalkoztatási státusz: tanuló  egyetemista  munkavállaló  inaktív   

Legmagasabb végzettség:
alapfok (8 osztály) középfok (érettségi, vagy szakképesítés) felsőfok (diploma) 

Családjában 1 főre jutó nettó jövedelem:
80 000 Ft alatt  80 000- 150 000 Ft  150 000- 250 000 Ft  250 000 Ft felett  

Az összeg véleménye szerint pécsi viszonylatban:        átlag alatti      átlagos     átlag feletti  
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1. Diagram

2. Diagram

A diagramok forrása: Pécs MJV Közép- és Hosszútávú Stratégiája (2007), 263-264. o.
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3. Térkép

4. Térkép

Forrás: saját 
szerkesztés

1. ZenePark
2. PTE Aula
3. Expo Center
4. Nevelési Központ
5. Pécsi Nemzeti 

Színház
6. Művészetek Háza
7. Dominikánus Ház
8. Művészeti 

Szakközépiskola
9. Palatinus Szálló
10. Pécsi Bazilika
11. Belvárosi templom
12. Zsinagóga
13. Ferences templom
14. Lyceum templom
15. Pius templom
16. Pálos templom
17. Dante Café
18. Trafik
19. Uránia Mozi
20. Murphy’s Pub
21. Color Café
22. Pécsi Est Café
23. Ifjúsági Ház
24. Toxic Music Pub
25. Jakabhegyi TK
26. Szenes Klub
27. Hard Rák Café
28. Barbakán
29. Sétatér
30. Széchenyi tér
31. Jókai tér
32. Színház tér
33. Káptalan utcai 

szabadtéri színpad
34.    Ágoston  tér
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5. Térkép: A kulturális gazdaság térformáló hatásai Pécsett

        
Szerk: PIRISI G. - TRÓCSÁNYI A. (2007)

6. Térkép: A jelentősebb jelenlegi vagy tervezett belvároson kívül eső kulturális térszínek 
Pécsett

Forrás: saját szerkesztés PIRISI G. – TRÓCSÁNYI A. (Átalakuló terek típusai Pécsett, 2007) alapján



7. Ábra

Forrás: Pécs MJV Közép- és Hosszútávú Stratégiája (2007),  269-270. o.
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8. Melléklet: Zenei rendezvényeket felvonultató fesztiválok Pécsett 2008-ban

Pécsi Tavaszi Fesztivál 
március 14-április 9.
16. Frankofon hét
március 19-30.
Rendező: Alliance Française de Pécs
Bartók- és Kodály-műhely pécsi kórusokkal
április 4-6.
Rendező: Pécsi Kulturális Központ
2. Egyházzenei Fesztivál 2008
április 12-20.
Rendező: Saeculum XXI Bt.
10. Országos Vasutas Fúvószenekari Találkozó 
április 18-20.
Rendező: VOKE Vasutas Művelődési Ház
Garden City Jam - Nemzetközi Szubkultúra Fesztivál
május 1-3.
Rendező: Quadro  Tánc Sport Egyesület
Batta Dem 2008 III. Pécsi Nemzetközi Reggae Fesztivál
május
Rendező: InterMagyar Kulturális Egyesület, PIK Ifjúsági Háza
9. Ibero-Amerikai Hét 
május 5-9.
Rendező: PTE Ibero-Amerikai Központ
VII. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál
május 14.
Rendező: Pécsi Ifjúsági Központ Ifjúsági Háza 
Táncházak a belvárosban
június – augusztus
Rendező: Pécsi Kulturális Központ
Térzenék a belvárosban
június – augusztus
Rendező: Pécsi Német Önkormányzat, Pécsi Kulturális Központ 
6. Nemzetközi Romafesztivál és Ifjúsági Találkozó
június 2-7.
Rendező: Cigány Szociális és Művészeti Módszertani Bázis
8. POSZT – Pécsi Országos Színházi Találkozó
június 5-14.
Rendező: Pécsi Országos Színházi Fesztivál Kht.
I. Pécsi Orgonafesztivál 
június 5-14.
Rendező: Pécsi Püspökség
Sétatér Fesztivál 
június 14-29.
Pécsi Szabadtéri Játékok
június-július-augusztus
2. Folk & Roll Fesztivál és zenei hagyományőrző program
július 4-5. 
Rendező: Pécsi Ifjúsági Központ Ifjúsági Háza
Naturally Youth 12. Pécsi Nemzetközi Kultúrhét (ICWiP 2008)
július 17-27. 
Szervező: SIEN Nemzetközi Diákcseréért Alapítvány 
Mediterrán Hangulatok Fesztiválja
augusztus 20-24. 
Rendező: Pécsi Rendezvényszervező Kht. 
Örökség Fesztivál - Pécsi Napok
szeptember 18-28.
Főrendező: Pécsi Kulturális Központ
XIII. Európai Bordalfesztivál
szeptember 26-28.
Rendező: Pécsi Férfikar Alapítvány, társrendező: Pécsi Kulturális Központ
Falusi Turizmus Utcafesztivál
szeptember 28.
Rendező: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség
Szőlő és Bor Ünnepe
szeptember 28.
Rendező: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
Moviest 4. Nemzetközi Filmfesztivál
október
Rendező: Pécsi Filmünnep Kht.
Magyarok Európai Fesztiválja
október 11-18.
Rendező: Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
11. Brit Napok
október 13-20.
Rendező: Baranya-Cheshire-Warrington Angol-Magyar Kapcsolatfejlesztő Kht.
Pécsi Advent
december 13-21.
Rendező: Egyházmegyei Rendezvényszervező és Programiroda

Forrás: Pécsi Kulturális Központ, Programsoroló 2008
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9. Ábra

Forrás: EUROSTAT Pocketbooks (2007), 136. o.

10. Diagram: Pécs korfája (2002)

Forrás: saját szerkesztés
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11. Melléklet

                
                    Forrás: KSH Kultúrstatisztikai adattár, 2002
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A különböző profilú koncerthelyszínek népszerűsége Pécsett

12. Diagram

13. Diagram

Forrás: saját szerkesztés
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14-15. Diagram

Forrás: saját szerkesztés
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