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Lelkednek sem Art egy kis táplálék  

 

Uborkaszezon, szokták volt mondani a „nagyok” a nyári hónapokra, 

hát ez most ránk is igaz volt,  nem voltunk szinte sehol! 
 
2011. 08. 01. hétfő 
 
A mai nap – a nyár legnagyobb eseménye – megjött a Kárpáti család 
nagyobbik fele Ausztráliából, súlyos élményekkel tömve és két bőrönddel 
könnyebben! (Igaziból nem vesztek el a bőröndök, csak úgy döntöttek, 
hogy utaznak még egy kicsit. Pár nap múlva házhoz szállították a 
csavargókat.) 
(Ilditől származó infó: Az egyik bőröndben utazó hangyász azt mesélte, 
„Először nagyon fáztam, azután meg nagyon melegem lett, azután meg 
összeráztak, úgy, hogy összehánytam az egész társaságot, akikkel együtt 
utaztam azon  a francos helyen, most itt vagyok és Nálad jó lesz?) 
 

 
Sydney                                                 Megérkezés az Árpád fejedelem útra 
 
2011. 08. 10. szerda 
 

  A három lánnyal az állatkertben voltunk! 
 
Azt hiszen, hogy kb. 30 éve nem voltam az állatkertben, és azt állapítottam 



meg, hogy rosszabb is meg jobb is lett egyszerre. Jobb, mert pl.: semmilyen 
kellemetlen szagot  nem éreztem. Az állatoknak valóban igyekeznek jó, 
életszerű (vadont avagy természetes) körülményeket teremteni. Rosszabb, 
mert sokkal kevesebb  állat van, egyáltalán nem láttunk nagy ragadozókat, 
tigrist, oroszlánt, farkast, nagy barna medvét, sakált, vadmacskát ilyeneket! 
Az viszont nem tetszett, hogy a flamingókat kitették a központi helyükről  Olyan 
szép, látványos volt, hogy beléptél a főkapun és azonnal rózsaszínben láttad a 
világot, mert ott „hölgyeskedtek” az elegáns flamingók a csúcs helyen. Most 
viszont gólyalábon mászkáló bohócokat találtunk a flamingók helyén.  
Mi nem cirkuszba mentünk! 
 
2011. 08. 11. csütörtök 
 

 Film: Mr. Popper pingvinjei 
 
Mr. Popper (Jim Carrey), befolyásos és dúsgazdag, ellenben végtelenül zord természetű 
és éppen ezért magányos üzletember, aki egy örökség folytán váratlanul hat pingvin 
tulajdonosa lesz. Az idő múlásával Popper egyre jobban kötődni kezd a madarakhoz, és 
ezzel egész élete megváltozik: New Yorki apartmanja hamarosan jeges Disneyland-dé 
alakul, a munkáját egyre jobban elhanyagolja, sőt kis híján börtönbe is kerül… © 
filmtrailer.hu 
 
Lehet, hogy a film nem volt olyan rossz, csak az alkotók nem tudták eldönteni, 
hogy kinek is készítették ezt a filmet. 5 éveseknek biztosan nem, mert a Lizával 
3x kellett kimenni pisilni,  pedig 2 évesen már 3D-s  természet filmet is 
végigcsodált! (Nem volt felfázva!) 
 

2011. 08. 18 Játszóház                                                   
 
Még az Új Budai Elevenpark-ban is voltunk, a lehető legnagyobb nyári 
forróságban, ahol egyébként kellemes légkondicionált hőmérséklet szokott 



lenni, de azon a napon nem bírta a klíma. (Sajnos nem emlékszem, hogy 
mennyit fizettünk korábban, de mintha nem fizettünk volna ennyit?) 
Azért ajánlom kisgyermekes szülök, de inkább nagyszülők figyelmébe, mert a 
nagyszülőknek hétköznap nem kell fizetniük, és a gyerekek nagyon jól 
szórakoznak! Rengeteg játék lehetőség, ugráló vár, hajó, asztal, csúszda, 
mászó fal stb., stb. áll az ifjúság  rendelkezésére. 
 

  2011. 08. 21. Pécs  
 
Erre a nevezetes helyre már az előző évben szerettünk volna elmenni, de nem 
került rá sor.  Az idén, azonban Pécsre beszéltük meg találkozót a 
Kalmárokkal. Reggel mentünk, este jöttünk, vonattal. Előre leszervezett (Erika) 
és az általunk hozzágondolt programokkal telt a nap, ami nagyon sikeres volt! 
Az utazásainkat nem szoktam ide az ART leveleimbe írni, mert azok 
megtalálhatók a www.muzsay.hu című internetes oldalamon. (Erről a napról is 
külön albumot fogunk készíteni.) Most ezt azért teszem, hogy aki nem volt 
Pécsett a „kulturális főváros” ideje alatt, az most még kb. fél évig biztosan ne 
menjen. Talán tavaszra elkészül végre a Zsolnay-negyed, és (remélhetőleg) 
nyitva találja a Kodály-központ hangverseny termét is, netán még jegyet is tud 
váltani valami darabra. (Persze nem a „Felszállott a páva” címűre.) 
 
Szóval ezen a helyen nem részletezem a látnivalókat, majd nézzétek meg a 
„muzsay”-n. Ami itt következik azt kifejezetten a Szántó Tibornak kerestem ki 
és szedtem le az internetről: (Kicsit hosszú, de nagyon érdekes, ajánlom a 
figyelmetekbe, akkor is ha nincs türelmetek olvasni!) 
 
 Előtte azonban ezen a helyen is elköszönök a Kalmároktól : 
 
 
                            Sziasztok Kalmárok, jó volt Veletek! 
 
 

                                              



 



 



 



Pécs nagyon csodás város, régebben is az volt. Először kb. 30 évvel ezelőtt 
jártunk ott és töltöttünk el kb. egy hetet a városban, ahol mindent, de mindent 
megnéztünk, amit csak lehetett. Akkor kezdték újra  feltárni a korábban 
visszatemetett ó-keresztény sírokat. (Szántónak : Az 1938-ban előkerült Cella 
Septichorát két éven át kutatta Gosztonyi Gyula, a Pécsi Püspökség építésze. 
A világháború időszakában azonban nem jutott pénz a bemutatásra, így a  
megtalált falmaradványokat, állaguk megóvása érdekében vissza kellett 
temetni. Az a kapszula, amit egy vitrinben láttunk az Ő írását tartalmazta az 
utókor számára, amit 66 évvel később találtak meg!) 
 
Szintén a Szántónak, mert Ő valamiért nem volt velünk, amikor ezt a kiállítást 
megszemléltük, ami nagy kár! 
A Zsolnay Negyed jelenleg is „építkezési munkaterület”, ezért kísérő nélkül 
nem szabad a területen bóklászni. Akik a Gyugyi-gyűjteményt mennek 
megtekinteni azoknak a Major utcában kell gyülekezniük. A Zsolnay Negyed- 
Galéria, azonban mindenkinek a rendelkezésére áll (!), bárki szabadon 
megtekintheti, miközben a galéria épülete szintén az építkezési területen van! 
Ezt mi nem tudtuk (szerencsére) és beosontunk a résnyire nyitott kerítésen. 
(Mivel még rengeteg időnk volt a következő program időpontjáig.) A 
gyönyörűen  - gyári csarnokból átalakított – kiállító teremben csodás kiállítást 
találtunk, aminek a különlegessége az volt, hogy 2011. 08. 21-ig 
meghosszabbították a kiállítás zárását, ráadásul ingyenes volt a belépés és 
nem kérdezte senki, hogy hogyan kerültünk oda, egyáltalán? És mit láttunk? 

Anna Margit  Ámos Imre  Bak Imre  Barcsay Jenő Bálint Endre  Bernáth Aurél   Berény Róbert  

Bukta Imre Czóbel Béla  Derkovits Gyula  Domanovszky Endre  El Kazovszkij  Fehér László  

Gyarmathy Tihamér   Hencze Tamás Keserű Ilona Kondor Béla Kokas Ignác Konok Tamás.  

Korniss Dezső  Lossonczy Tamás  Martyn Ferenc  Maurer Dóra  Méhes László  Nádler István 

Orbán Dezső  Ország Lili  Román György  Szántó Piroska  Szirtes János Szőnyi István 

Szurcsik János  Tóth Menyhért Váli Dezső:  

 Borsos Miklós Kerényi Jenő Pauer Gyula (Cipők a Duna parton) Schaár Erzsébet Vilt Tibor: 

 

  72 festő és 12 szobrász alkotása volt látható 



Elmentünk megnézni az új egyetemi könyvtárat, de csak az előcsarnokig 
jutottunk. Megszemléltük az előcsarnokot és a „Hűtőtornyot”! 
 

                                 
 
Ez a csuda valami a könyvtár belső tornya, ami nagyon látványos, de a Szántó 
szerint semmi funkciója, semmi értelme sincs. Nem lépcsőház, sem semmi 
feladata nincs, csak kerülgetni kell az emeleti szinteken és hatalmas + 
költséget jelenthetett! 
 
Azután átmentünk a Kodály Kulturális Központba, de csak az üveg ajtókon 
tudtunk beleskelődni. Hiába kopogtattunk a biztonsági őr ránk sem hederített. 
Nyári szünet van, zárva vagyunk és kész! Pedig mennyi turista nézte volna 
meg az új épületet, mondjuk például a büfé is nyitva lehetne nyáron is és 
„netán tán” vezetés is lehetne. Csak nagyon mellesleg kívánom megjegyezni, 
hogy Párizsban is augusztusban voltunk, de a Bastille Operaház tetőtől talpig 
nyitva volt és megtekinthető a nagyérdemű számára! 
 
Az épület külső megjelenési formájában nagyon hasonlít a MÜPA-ra, nem 
szerkezetileg, hanem stílusában,  a SZÍNPAD című lapban láttam képeket a 
belsejéről, ami szintén müpai. Kár, hogy nem tudtuk megnézni, nem valószínű, 
hogy még egyszer a életben Pécsre fogok menni, tehát ez örökre kimaradt! 
 
Egyébként, nagyon furcsa volt nekem, hogy  az épület hátat fordít a városnak.  
Miért? Ha  jön valaki a 6-os úton, miért a hátát látja meg a színháznak? Azt 
nem említem hibának, hogy a „városon kívül” van, mert annak idején sok vita 
folyt arról is, hogy  a „Sugár úti palota” miért épült a városon kívül, és alig telt el  
146 év máris Budapest kellős közepén találta magát az Operaház! Szóval 
nekem fura, hogy én mint néző is a hátától közelítem meg, egyáltalán nem 
fogad tárt karokkal, kedvesen ez az épület. Ha azt akarom, hogy „fogadjon” az 
épület, akkor meg kell kerülnöm azt a nagy teret, ahol jelenleg szobor kiállítás 
van és onnan kell mennem az épület felé. 
 
 
 



 
Falak mögött a hangverseny terem, és a hangverseny terem mögött a város! 
 

 
 
Ezen a lépcsősoron lehet felmenni a Kodályról elnevezett épületbe. És ez a 
látkép van szemben a színházzal, ugye, hogy ez nem Pécs! 
 
 
 
 
 
Holt szezonnak, nyaralásnak vége, kezdődik az iskola és a színházi évad, 
legalábbis remélem. 
 
Mindenkinek boldog hétköznapokat és kissé hűvösebb időjárást kívánok 
 
Ibici 
 
 
 
 
 
 
 


