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VESZÉLYBEN A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
A Védegylet sajtóközleménye, 2003. július 10.

2003. június30-ánazÁltalánosSzolgáltatáskereskedelmiEgyez-
ményrõl (GATS)Veszélybenaközszolgáltatásokcímmel tartott
sajtótájékoztatónkraaKülügyminisztériummégaznapválaszolt
egysajtóközleményben.Örömmeltöltelbennünketakormány-
zativálaszgyorsasága,azonbanlesújtó,hogyaszaktárcakonkré-
tumok helyett csúsztatásokkal és féligazságokkal próbálja
megnyugtatni azaggódóállampolgárokat.

Elõször isvisszautasítjukaminisztériumvádját,melyszerint
a „Védegylet megfelelõ elõzetes tájékozódás nélkül közöl a
nyilvánossággalalaptalan, tévesvélelmeket.”A tárcaarágalma-
zás helyett megnyugtatóan informálhatná a közvéleményt e
stratégiai jelentõségû,ugyanakkoraháttérbenfolyótárgyalások-
ról.Aminisztériumazonállításának,miszerintaGATS-tárgyalá-
soknaknemtémájaaközszolgáltatásokpiacosítása,ellentmond
ahazánkáltalGATS/SC/40 jelöléssel,1994.április15-énbenyúj-
tottWTOdokumentum,melyavasúti ésközútiközlekedés, az
egészségügyi szolgáltatások és az oktatási szolgáltatások (az
általános iskolátóla felnõttképzésig) területéntartalmazhazánk
által tett liberalizációsvállalásokat.1

Szintén a közszolgáltatások GATS-hatáskörbe való tarto-
zását bizonyítják azok a titkos dokumentumok, melyek egy
kanadai civil szervezet jóvoltából kerültek nyilvánosságra, és
meglehetõsennagyportkavartakvilágszerte.A2002. júliusában
készített dokumentumokarról tanúskodnak,hogyazEurópai
Unió piacnyitási követeléseket fogalmazott meg számos, túl-
nyomórészt fejlõdõországgal szemben, többekközöttazener-
giaszektorésavízközmûvek területén is.2 Anemzetközikeres-
kedelempolitikában alapvetõ kölcsönösségi elv alapján félõ,
hogyelõbb-utóbbazEUmaga iskénytelen leszezenszektorai-
nak piacosítására. Ennek fényében nem értjük azon érveket,
melyekaközszolgáltatásokGATSalólikivételérevonatkoznak.

A minisztérium azzal is érvel, hogy a GATS-egyezmény
alkalmazásának kilenc éve alatt nem történt olyan eset, mely
csorbította volna az állampolgári vagy önkormányzati jogok
érvényesülését. Ez csak hazánkra igaz, számos nemzetközi
példavanegyrésztaközszolgáltatásokpiacosításánakhiányos-
ságaira,mint abrit vasútprivatizáció, azamerikai egészségügyi
privatizáció,abolíviaivízprivatizáció.TovábbáismertekaWTO
vitarendezési eljárásai és a szociális illetve környezetvédelmi

egyezmények közötti ütközések esetei is, gondoljunk az EU
által hormonkezelt húsokra vonatkozó moratóriumra, melyet
aWTOvitarendezési testületekereskedelemellenesnekminõ-
sített, vagy arra az esetre, amikor a WTO az Egyesült Államok
által a tengeri teknõsök védelmére hozott intézkedést minõsí-
tette kereskedelemellenesnek.

AGATS-egyezménykapcsánazalapvetõ jogokcsorbulásá-
nak veszélyére hívja fel a figyelmet az ENSZ emberi jogi fõbiz-
tosa a Liberalization of trade in services and human rights
(Szolgáltatások kereskedelmének liberalizációja és az emberi
jogok) címû jelentésében. A kérdés jelentõségét támasztja alá
továbbá az ENSZ emberi jogi fõbizottságának emberi jogi
albizottsága által hozott 2001/4-es határozata a szolgáltatások
kereskedelmérõl.Határozatábanazalbizottsághangotadazon
félelmének, hogy a GATS-tárgyalások hátrányosan érinthetik
az alapvetõ szolgáltatásokhoz (kiemelten az egészségügy és
azoktatásterén)valóhozzáférésjogát.Ahatározathangsúlyozza,
hogy az emberi jogok megvalósulásának biztosítása az állam
kötelezettsége.AzENSZfelszólítjaaWTO-tés tagállamait,hogy
a tárgyalások eredményeképpen az emberi jogok nem sérül-
hetnek, és ennek megfelelõen járjanak el, megfontolva a köz-
szolgáltatások terén tettpiacosítási vállalásokat.3

Az önkormányzatok jogainak csorbulására hívja fel a
figyelmet abrit önkormányzati szövetség, azLGAállásfoglalá-
sában.4 Kifejtik, aggodalmakraadokot azegyezményazönkor-
mányzati jogok érvényesülésével kapcsolatban, és az ügyben
az illetékesminisztériumhoz fordulnak.

AHelyiÖnkormányzatokEurópaiChartája5 kimondja, hogy
„lehetõség szerint a tervezési és döntéshozatali eljárás során,
megfelelõ idõbenés formában,kikellkérnimindenolyanügy-
benahelyiönkormányzatvéleményét,amelyõketközvetlenül
érinti.” (4. Cikk, 6. bek.) Ezt a kitételt egyértelmûen megsértet-
tékafelekaGATS-tárgyalásoksorán,hiszenszámosszolgáltatási
szektor, leginkább azolyanközszolgáltatások,mint azoktatás
vagy egészségügy szabályozása, sõt mûködtetése közvetlen
vagyközvetettmódonönkormányzatikompetenciába tartozik.

Afentiekalapjánattól tartunk,hogyaGATS-folyamat leépíti
a jogegyenlõséget szavatoló állampolgári jogokat, az önkor-
mányzati autonómiabiztosítékait.

Hosszú távon továbbá az Egyezmény nem csak a jelenleg
hatályos jogszabályokkalütközik,hanemteljesenellentmondaz
1992-benRiodeJaneirobanelfogadottcélnak,miszerintavilágban
egyökológiailagésszociálisanfenntarthatótársadalmi-gazdasági
berendezkedéstkellkialakítanunkajelenlegihelyett.Ecélugyan-
ismeggyõzõdésünkszerintrészvételielvûdöntéshozatalt,delibe-
ratívdemokráciátésahatékonyságelvemellett a szolidaritásés
a környezetvédelem elveinek érvényesítését feltételezi.

A VÉDEGYLET DOKUMENTUMAIBÓL

1 Az 1994 április 15-én beadott kötelezettségvállalási lista egyelõre korlá-
tozott liberalizációt jelent, nem vonatkozik ugyanis az tulajdonok megszer-
zésére, a támogatásokra, a munkaerõ szabad áramlására (kivéve vezetõ
tisztségviselõk, vállalaton belüli személymozgások, illetve nemzetközileg
elismert reputációval rendelkezõ személyek). A jelenleg folyó tárgyalások
során ezen vállalások bõvíthetõk, csökkentésükre gyakorlatilag nincsen
mód. A tárgyalások során rendkívül nagy nyomás nehezedik a résztvevõ
kormányokra, hogy minél szélesebb körû engedményeket tegyenek.
2 A dokumentumokat a kanadai Polaris Institute hozta nyilvánosságra.
Lásd:http://www.polarisinstitute.org/gats/main.html.AGuardiancikkéterrõl
lásd: Secret documents reveal EU’s tough stance on global trade, Guardian,
Wednesday April 17, 2002. http://www.guardian. co.uk/Archive/Article/
0,4273,4395615,00.html

3 A határozat interneten is olvasható: http://www.unhchr.ch/huridocda/
huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.RES.2001.4.En?Opendocument
4 The General Agreement on Trade in Services (GATS): Possible Implications
for Local Government. An LGA/LGIB Briefing Paper, Lásd: http://www.lgib.
gov.uk/policy/GATs.pdf
5 Hazánkban az 1997. évi XV. törvénnyel került kihirdetésre.
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Amíghazánkliberalizációs felajánlásaiésabeérkezettpiac-
nyitásiköveteléseknemismertekaz ilyenstratégiai jelentõségû
kérdésekben, és nem kerültek megvitatásra a nyilvánosság
elõtt,addigmindenfelelõsállampolgár jogosantarthatalapvetõ
jogainakcsorbulásától.

FELHÍVÁS A CANCÚNI
GATS-TÁRGYALÁSOK FELFÜGGESZTÉSÉRE

A civil társadalom beadványa a Kereskedelmi Világszervezet
(WTO) 2003. szeptember 10-14.-ig, Cancunban megrende-
zendõ, 5. Miniszteri Konferenciájához.

Felszólítjuk a mexikói Cancúnban ülésezõ 146 WTO tagállam
kereskedelmiésgazdaságiminisztereit, hogy függesszék fel az
Általános Szolgáltatáskereskedelmi Egyezmény (GATS)
tárgyalásait, és zárkózzanakela tárgyalási folyamatbármilyen
jellegû további felgyorsításától! Az Egyesült Államok és az Eu-
rópaiKözösség,melyekmultinacionális társaságaia legnagyobb
nyertesei a GATS egyezménynek, Cancúnban olyan politikai
nyilatkozatelfogadását szorgalmazzák,mely további szolgálta-
tásiszektorokpiacosítására–beleértvealegalapvetõbbközszol-
gáltatásokat–szólítaná felaWTOtagállamait.A fejlettországok
cégeinek a GATS-egyezmény új piacokat, és jogaik további
megerõsítését jelenti.

AWTOcancúnitalálkozójánafejlettországokmásterületen
tett ígéreteiket arra kívánják felhasználni, hogy a GATS kere-
tében liberalizációs vállalásokat kényszerítsenek ki a fejlõdõ
országokból. Ez hatalmas nyomást jelent a világ szegényebb
államaira,melyekegyre többszolgáltatási szektort –példáulaz
ivóvíz ellátást – kénytelenek a GATS egyezmény keretében
piacliberalizációra felajánlani

A GATS egyezmény szorgalmazói a piacosítást követke-
zetesena„fejlesztés” illetvea „reform”szavakkalpróbálják lep-
lezni. A víz esetében az Európai Unió a nyilvánosság elõtt azt
hangoztatja, hogy a jelenlegi tárgyalások célja a vízhez való
hozzáféréshelyzetének javítása.UgyanakkorazEurópaiBizott-
ságésaháromlegnagyobbeurópaivízszolgáltató(Suez,Viven-
di, RWE)között lezajlott levélváltásbanaBizottságazthangsú-
lyozza,hogyatárgyalásokegyiklegfõbbcéljaazeurópaiszolgál-
tató cégek exportlehetõségeinek javítása.

2002. júliusábanaGATS tárgyalások részeként, azEurópai
Közösségavízszektorravonatkozópiacosításikérelmetnyújtott
be 109 országnak, széleskörû piaci hozzáférést kérelmezve a
mögöttük álló, õket támogató vállalatok számára. Az Egyesült
Államok szintén széleskörû és ellentmondásos követeléseket
nyújtottbeezenországoknaka „vállalati átláthatóság”hangoz-
tatásával. Ezekakövetelésekazonbanahelyipolitikaidöntés-
hozataltmesszemenõenkiszolgáltatottá teszikakülföldikeres-
kedelmi érdekeknek.

A fejlõdõ országoknak minden okuk megvan arra, hogy
ellenálljanaka jelenlegi formájukbanveszélyesköveteléseknek.
Ez idáig a vízellátás liberalizálása súlyos problémákat okozott
számos országban. A nemzetközi vállalatok jelenléte a vizet
jelentõsenmegdrágította, az ivóvizetaszegényebbháztartások
számára megfizethetetlenné tette. Egy esetleges liberalizációs
kötelezettségvállalásolyanszintenkötimegakormányzatokat,
hogyazegyezménybõlvalókilépéskésõbbgyakorlatilag lehe-

tetlenné válik. Még abban az esetben is, ha a szolgáltatások
feltételei a szegények számára elviselhetetlenné vállnak, ha a
vízszolgáltatás minõsége meggyengül, vagy ha egy késõbbi
államigazgatás az ezzel kapcsolatos feltételeket meg szeretné
változtatni.

Az ENSZ emberi jogi albizottsága aggodalmát fejezte ki
amiatt,hogyaGATSprogramjaellentétbenáll aWTOtagorszá-
gainak az emberi jogok területén tett kötelezettségeivel. Alig
egyévvelezelõtt, a JohannesburgbantartottENSZFenntartható
FejlõdésiVilágkonferenciána tagállamokvezetõiamellettköte-
lezték el magukat, hogy 2015-ig felére csökkentik azoknak a
számát, akik nem jutnak megfelelõ vízközmûszolgáltatáshoz.
Bizonyítékoksoramutatja–különösképpenafejlõdõországok-
ban –, hogy ha a vízellátást alávetik a Kereskedelmi Világszer-
vezet rendelkezéseinek,az ivóvízhelyzet romlik.AWTOszabá-
lyai sokkal inkább szolgálják a vállalatok érdekeit, mintsem a
vízhez való alapvetõ emberi jogunk érvényesülését.

Követeljük,hogyacancúniminiszteri találkozónállítsák le
a jelenlegiGATS-tárgyalásokat!

Vegyék ki az alapvetõ közszolgáltatásokat, mint amilyen
vízszolgáltatás, aWTOhatáskörébõl.

A felhívást aláíró 126 nemzetközi szervezet között a hazai
aláírók:FaunaEgyesület/FöldBarátaiMagyarország/MTVSZ/
Védegylet / Zöld Fiatalok

A LEHET MÁS A VILÁG! HÁLÓZAT
NYÍLT LEVELE KOVÁCS LÁSZLÓ

KÜLÜGYMINISZTER ÚRHOZ
a Kereskedelmi Világszervezet

mexikói tárgyalási fordulója kapcsán

Tisztelt Külügyminiszter Úr!
A Kereskedelmi Világszervezet Cancúnban (Mexikó) ezen a
hétenzajló tárgyalási fordulójaalkalmábóla LehetMásaVilág!
hálózatban részt vevõ civil szervezetek az alábbi nyílt levéllel
fordulnakÖnhözésamagyar tárgyaló-delegációhoz.

Állítsák le a GATS-tárgyalásokat!
A Kereskedelmi Világszervezet keretében tárgyalt Általános
Szolgáltatáskereskedelmi Egyezmény (GATS) egyértelmûen
érinti a közszolgáltatásokat. A közszolgáltatások piacosítása
azonbansúlyoskörnyezeti és társadalmiproblémákkal járhat.

ALehetMásaVilág!hálózatbanrésztvevõVédegylet több-
ször tetteredménytelenkísérletetarra,hogybetekintéstnyerjen
a magyar fél piacnyitási vállalásaiba és követeléseibe. Meg-
gyõzõdésünk,hogyelengedhetetlena társadalomminél széle-
sebbkörénekbevonásaaközszolgáltatásokatérintõ, stratégiai
jelentõségûdöntésekmeghozatalába.

Attól tartunk,hogyaGATS-tárgyalásokkeretébenMagyar-
ország olyan – gyakorlatilag visszavonhatatlan – kötelezett-
ségvállalásokat tesz,amelyekérdembenváltoztatjákmegalkot-
mányos demokráciánk tartópilléreit és hiúsítják meg egy öko-
szociálispiacgazdaság létrejöttét.

Éppen ezért a Lehet Más a Világ! hálózatban részt vevõ
civilszervezetekfelszólítjukKülügyminiszterUrat,hogyatováb-
bi liberalizációs felajánlások megtétele elõtt rendelje el azok
hosszú távú társadalompolitikai és ökológiai hatásainak vizs-
gálatát, és folytasson széleskörû nézetegyeztetést a GATS-tár-
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gyalásokonképviseltmagyarálláspontról!Hozzanyilvánosságra
a WTO mexikói fordulóján lezajlott GATS-tárgyalások ered-
ményeit!Atovábbiakfolyamánzárkózzonelaközszolgáltatások
piacosítását érintõ bármilyen tárgyalástól mindaddig, míg a
kérdésben széleskörû társadalmi vita le nem zajlott! Lépjen fel
annakérdekében,hogyaközszolgáltatásokatvonjákkiaGATS-
egyezmény hatálya alól!

Egyúttal felszólítjukaKormányt,hogyvonjavisszaakórház-
privatizációról szóló törvényt!

Neadjanaktöbbjogotabefektetõknek!Állítsákleabefekte-
tési egyezményre vonatkozó tárgyalásokat!

Több fejlõdõ ország és civil szervezet tiltakozása ellenére
azEurópaiUnióerõsnyomást fejtkiaWTOtagállamairaannak
érdekében, hogy a WTO tárgyalásait kiterjesszék a befekteté-
sekre is. Tudomásunk szerint Magyarország is a befektetési
egyezmény támogatói között van.

A befektetésekre vonatkozó WTO egyezmény a nemze-
tek feletti cégeknek további jogokat biztosítana, miközben
korlátoznáaválasztottkormányoklehetõségeitazemberi jogok
ésakörnyezet védelmére.Akormányoknakaztkellenebizto-
sítaniuk, hogy a beruházások elõsegítsék, ne pedig aláássák a
fenntartható fejlõdést.

FelszólítjukKülügyminiszterUrat, hogyamagyar tárgyaló
delegációváltoztassamegeddigi álláspontját, ne támogassaaz
EUjavaslatátegyújWTOBefektetésiEgyezménylétrehozására,
és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Európai
Unióvonjavisszaazerrevonatkozójavaslatát.Ehelyett támogas-
sákanemzetek feletti cégekrevonatkozóregionálisésnemzet-
közi (ENSZ) szintû szabályozást a johannesburgi Fenntartható
FejlõdésVilágkonferencián tett vállalásnakmegfelelõen.

Védjék meg és erõsítsék
a multilaterális környezetvédelmi egyezményeket!
AKereskedelmiVilágszervezetben jelenleg tárgyalásokfolynak
amultilaterális környezetvédelmiegyezményekésaWTOke-
reskedelmi szabályainakkapcsolatáról.Az,hogye tárgyalások
aWTOkereteiközött zajlanak, azzal aveszéllyel járhat, hogya
WTOkereskedelmi szabályai elsõbbségetélvezhetnekanem-
zetközi környezetvédelmi egyezményekkel szemben.

Ezért felszólítjuk a Külügyminiszter Urat, hogy a magyar
delegáció tegyenmegmindentannakérdekében,hogyállítsák
le a Kereskedelmi Világszervezet keretei között a WTO
szabályok és a multilaterális környezetvédelmi egyezmények
kapcsolatáról szóló tárgyalásokat! A témát az ENSZ megfelelõ
fórumábanvitassákmeg!

Zöld utat az állatvédelemnek!
A Kereskedelmi Világszervezet szabályozása több éve gátolja
azegyébkéntmegvalósuló fejlõdést azállatvédelemben.Áma
Kereskedelmi Világszervezet elutasító hozzáállása miatt ez
egyszerûen nem valósulhat meg. A szabadkereskedelmi sza-
bályokértelmébenegyország,vagyakárazEurópaiUnió,még
erkölcsi alaponsemtilthatjamegakegyetlenmódonelõállított
termékek behozatalát.

Bár a tárgyalások során az állatvédelem közvetlenül nem
fogszóbakerülni, azEurópaiUnió javaslataazállatok jólétének
növelésétkétútonkívánjaérvényre juttatni.Egyrésztúgy,hogy
az állatok jólétének növelésével járó költségeket vegyék be a
mezõgazdasági támogatási rendszerbe, az ún. Zöld dobozba

(GreenBox).Másrészta termékekkötelezõcímkézése tájékoz-
tassaa fogyasztóta termékelõállításimódjáról.Ezáltalhasonló,
magasabb szintû állatjóléti követelményeket állíthatnának az
import-termékekre vonatkozóan ugyanúgy, mint a hazaira.
Kérjük Külügyminiszter Urat, hogy a magyar delegáció támo-
gassa ezeket a javaslatokat!

Véget vetni a génháborúnak!
Az Egyesült Államok eljárást kezdeményezett a WTO vitaren-
dezõ testületénélazt állítva,hogyazEurópaiUnióbanageneti-
kailagmódosított szervezetek forgalmazásávalkapcsolatban5
éve érvényben lévõ de facto moratórium ellentétes a WTO
szabályaival. Az Egyesült Államok a WTO-n keresztül akarja
Európáraráerõszakolniagénmódosítottélelmiszereket,amelye-
ket azeurópai fogyaszókelutasítanak.

Ezért felszólítjuk Külügyminiszter Urat, hogy a magyar
delegációne támogassaazEgyesültÁllamokbeadványát!Kép-
viseljeaztazálláspontot,hogyagenetikalagmódosított szerve-
zetekkereskedelménekkérdésétabiológiaibiztonságról szóló
Cartagenai jegyzõkönyv keretében vitassák meg!

Budapest, 2003. szeptember 12.

Energia Klub / Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egye-
sület / Fauna Egyesület / Hulladék Munkaszövetség / Magyar
Természetvédõk Szövetsége / Rügyecskék Ember- és Környe-
zetvédelmiKözhasznúAlapítvány / Szolidaritás IfjúságiAlter-
natíva / Védegylet / Zöld Fiatalok / Zöld Pók Alapítvány

AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY ZÖLDÍTÉSE
Sajtóközlemény, Budapest, szeptember 10.

Öt magyarországi zöld szervezet (Greenpeace Magyarország,
LevegõMunkacsoport,MagyarMadártaniésTermészetvédelmi
Egyesület,MagyarTermészetvédõkSzövetsége,WWFMagyar-
ország) csatlakozott a brüsszeli Zöld Nyolcak (BirdLife Inter-
national /ClimateActionNetworkEurope/EuropeanEnviron-
mentalBureau/Friendsof theEarthEurope/FriendsofNature
International/Greenpeace/EuropeanFederationforTransport
andEnvironment /WorldWideFundforNature) felhívásához,
és eljuttatta Kovács László külügyminiszter és Persányi Miklós
környezetvédelmi és vízügyi miniszter részére az általuk az
EurópaiAlkotmány tervezetévelkapcsolatosanelkészítettmó-
dosító javaslatokat tartalmazó tanulmányt.A javaslatokatazEu-
rópaiAlkotmány tervezeténekmegtárgyalásacéljábólmegren-
dezésre kerülõ Kormányközi Konferencia lebonyolítása elõtt
küldték meg a magyar delegáltaknak.

AZöldNyolcakazért adtákkiaAzöldEurópaiAlkotmány
felé címet viselõ tanulmányt, mert nem bíznak abban, hogy a
Konventáltal júniusbanvéglegezettAlkotmány tervezetemeg-
felelõ alapot biztosít majd ahhoz, hogy az Unió fenntartható
módontudjon fejlõdni.

A tanulmány szerint az alkotmánytervezet leggyengébb
pontjaiaszakpolitikákravonatkozófejezetekbenvannak.Több
fejezetalétezõEurópaiSzerzõdésbõlkerültátvételre,korszerûsí-
tés nélkül. Így ezek idejétmúltak, ráadásul azeurópai szakpo-
litikák egyes területei, pl. a mezõgazdaság, a közlekedés, az
energia konfliktusban állnak az Unió átfogó céljaival a fenn-
tartható fejlõdést és a környezet javítását illetõen.
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Az egyes szakpolitikák által jelzett területeket érintõ vál-
tozásokon túl a környezetvédõk felszólítják a Bizottságot és a
Parlamentet, hogy tegyék meg a következõ módosításokat:

• legyen pontosabb a nyelvhasználat a részvételi demo-
kráciát illetõen (különösenaközrészvételt és a jogorvoslathoz
való jutást illetõen);

• kerüljön bele az Alapvetõ Emberi Jogok Chartájába a
tiszta és biztonságos környezethez való jog;

• kerüljöneltörlésreazEuratomMegállapodás.
A környezetvédõ civil szervezetek támogatják Wallström

környezetvédelmibiztoskezdeményezését,miszerintazalkot-
mánytervezetegészüljönkiegy,a fenntarthatófejlõdésrevonat-
kozó jegyzõkönyvvel, bárehhez javasoltak továbbimódosítá-
sokat, amitbelefoglaltakazáltalukkibocsátott kiadványba.

Azangolnyelvû tanulmányelérhetõsége: http://www.eeb. org/
publication/G8-IGC-EN-final-8-8-03.pdf A magyar nyelvû
magyarázat elérhetõsége: http://www.mtvsz.hu/docs/
eualkotmzold.pdf

További információk: Greenpeace, Csáki Roland, tel.: 266-
7776, E-mail: roland.csaki@greenpeace.hu
Levegõ Munkacsoport, Lukács András
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Horváth
Zsolt, tel.: 275-6247, E-mail: horvath.zsolt@ mme.hu
Magyar TermészetvédõkSzövetsége, Farkas István, tel:20/444-
9779, E-mail: ifarkas@zpok.hu
WWFMagyarország,MárkusFerenc, tel:30/311-1750,E-mail:
ferenc.markus@wwf.hu

Tenkács Tibor (1913-1998) festõmûvész születésének 90. és
halálának 5. évfordulója alkalmából emlékiállítást rendezett a
Debreceni Egyetem konzervatóriuma és az IZATOM-ART az
egyetem központi épületében. A kiállítás október 10-ig volt
megtekinthetõ.

TENKÁCS TIBOR 90 ÉVES

90évesakkor is,hamárnincsközöttünk.Mertképeitbámuljuk
akkor is, ha csak a tájon tekintünk körül. Festményei, tábla-
képei, finom pasztelljei ugyan megtalálhatók Tokaj szállo-
dáiban, közüntézményeiben, de nem lelhetõk föl egy egysé-
ges gyûjteményben. Adósai vagyunk tehát annak az ember-
nek, aki szinte akaratlanul is Kazinczy életformáját folytatta,
ott teremtett központot, ahol élt. Ott teremtett érvényes élet-
mûvet, ahol a mélybe ránthatta volna a provincializmus, a
kisszerûség. Nagyszerû tudott maradni tanárként, mûvészeti
események szervezõjeként, mûvésztelepek házigazdájaként,
festõként. Érett munkáiban annyi szakmai tisztesség, mester-
ségbeli tudás és ezzel együtt annyi finom költészet öröklõdött
ránk,hogy lírájama ismagával ragad.Nagybányautánszázfelé
szakad és iskolán kívül is hat a tanulság. Csak a képek minõ-
sége, esztétikai rangja fontos, nem a stílusa. Aki értéket hoz
létre, az mûveli a valódi modernitást. Mert mûvészete idõtlen.
Kilencven év után is.

Antal István

BÁN FERENC augusztus20-ánaMagyarKöztársaságiÉrdem-
rendközépkeresztjekitüntetésbenrészesült.Azörömhírközlése
mellé felajánlotta a most készülõ nyírbátori mûvelõdési ház
tervét,mireazonbanpostáztavolna,aberuházásbizonytalanná
vált, ésemiatt nemkívántaközzétenni a rajzait.Nemmaradhat
kimondatlanul, hogy semmiféle kitüntetés nem kárpótolhatja
sem az építészt, sem széles közönségét a meg nem valósult
munkák miatt. Legkiválóbb építészeink egyike, Bán Ferenc
hosszúévekóta–sajátmagánaképítettnyaralójánkívül–nem
tudottnemhogy tehetségéhezméltó,desemmilyenházat sem
megvalósítani az általa elkészített tervdokumentációk alapján
aberuházói felelõtlenségekmiatt.

(Itt szeretném a figyelmet felhívni e számunk rejtett belsõ
összefüggéseire.KülönösenaközöltLechner-dokumentumok
fényébenérdemeselgondolkodniazon,hogyBánFerencrajzai
arra jókaberuházónak,hogypályázatonpénzt lehesennyerni

velükegykészülõépítkezéshez, arra azonban márnem,hogy
õt, a legnagyszerûbb és legkövetkezetesebb tervezõk egyikét
meg is bízzák ugyanezzel a munkával. A készülõ nagy, rep-
rezentatív Mûcsarnok-beli építészeti tárlat – amelynek az elõ-
készületek alapján ítélve egyéb értékzavarai is lehetnek – Bán
Ferencmáremlített, saját erejébõl sajátmagának felépítettnya-
ralójával tudja bemutatni elõbb a hazai közönségnek, aztán a
nemzetközinek, hogy az ország egyik vezetõ építészének ké-
pességeivelhogyansáfárkodottazországazelmúltmásfélévti-
zedben. Gerle János

HAP GALÉRIA néven építészeti kiállítóterem nyílt a II. Margit
körút24. számúház földszintjén.Elsõkiállítása, amelyWinkler
Oszkár építész (1907–1984) munkásságát mutatja be, október
végéig tart nyitva. Következõ kiállítása: Janáky István építé-
szete (tel: 2125992, e-mail:hapgaléria@hap.hu,www.hap.hu)


