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A megújuló  létesítményről 
beszélgettünk Kéri Mihállyal, 
az  önkormányzat  kulturális 
bizottságának elnökével

– Mikor és milyen célból épí-
tették a Gesztelyi-házat?
–  Az  1800-as  években  a 

Pelikán  fogadó  istállója volt,  és 
akik  erre  utaztak,  itt  szálltak 
meg  a  Fehérvár  felé  menő  út 
szélén,  ide  kötötték  be  a  lovai-
kat. Sokkal később, a XIX. szá-
zad végén lakásokat alakítottak 
ki  az  épületben. Most,  a  felújí-
tás  során  ez  is  gondot okozott, 
hogy  a  lakások miatt  felhúzott 
falakat  le  kellett  bontani,  hogy 
visszaálljon  az  épület  eredeti 
formája, szerkezete.
Aztán  a  legutóbbi  évtizedek-

ben  a  ház  üresen  állt,  majd  a 
kilencvenes  években  megvásá-
rolta az önkormányzat.

– Történt közben valami: 
állagmegóvás, új tető, vagy 
valami hasonló?
– A Magyar Földrajzi Múzeum 

hat-hét évvel ezelőtti  felújítása-
kor  egyik  részét  próbálták  leg-
alább külsőleg rendbe hozni, ha 
nem  is  felújítani.  Ahol  beázott 
a  tető,  ott  cserepet  raktak  rá, 
vakoltak is kívül, de belül semmi 
nem történt. A falak szigetelése 
se  volt  rendben,  feláztak  rend-
szeresen.  Komoly munka  tehát 
nem történt a Gesztelyi-házban 
a háború utáni időkben. 

– Honnan indult, hol, hogyan 

Kultúrcentrum a városközpontban – beszélgetés Kéri Mihállyal

Ahol otthonra talál az alkotó,  
a mûvészet és a nagyközönség
A Gesztelyi-ház a Magyar Földrajzi Múzeumnak az egyik szárnyépülete. Évtizedek 
óta láthatják az érdiek, hogy a szép klasszicista épület omladozik, elhanyagolt, 
nagyon rossz állapotban van, most azonban megújulni, megfiatalodni látszik. 

került bele, másfelől sor kerül a 
Földrajzi Múzeum bővítésére, a 
Gesztelyi-ház  teljes  felújítására 
galéria  és  kávéház  kialakításá-
val, ezen túl sétáló köti össze a 
Felső utca és az Alsó utca közöt-
ti területet. Parkokkal, megújult 
közmûvekkel,  közvilágítással. 
Ez  volt  az  UNIÓ  felé  benyúj-
tott pályázat programja. Nem is 
számítottunk rá, hogy megnyer-
jük, mivel  egymilliárd  200 mil-
lió forint forrásigény merült fel, 
amelynek mintegy 20 százaléka 
az  önerő,  amelyet  a  városnak 
kell állnia. Az összeget végül is 
elnyerte a város, és ezt követő-
en kezdődött a részletes kiviteli 
tervek elkészítése. 

– Létrejön tehát egy ilyen 
kultúrcentrum a városköz-
pont kialakítása kapcsán, de a 
város képes lesz ezt megtölteni 
mûvészi erővel, elbír Érd egy 
ilyen mûvészeti központot?
–  Ez  nagyon  fontos  kérdés, 

természetesen  bennünk  is  fel-
vetődött,  amikor  ezt  az  egész 
fejlesztést  végiggondoltuk.  Az 
a  folyamat  azonban,  amely  az 
elmúlt  két  évtizedben  végbe-
ment  Érden,  egyszerûen  szük-
ségessé  tett  egy  ilyen  jellegû 
lépést. A mûvészeti  élet ugyan-
is  az  utóbbi  években  alapve-
tően  megerősödött,  és  első-
sorban  a  képzőmûvészet  kép-
viselői  jelentek  meg  azzal  az 
igénnyel,  hogy  olyan  értékeket 

„Központban a város”
Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcioná-

lis működésének fejlesztése című nyertes pályázata 
(KMOP-5.2.1/ B2f-2009-0003)

fogalmazódott meg az újjáépítés 
szándéka?
– A csaknem húsz éve, 1992-

ben alakult helyi mûvészcsoport, 
az  X-Art  Mûvészeti  Társaság, 
amelynek  akkor  elnöke  voltam 
hivatalosan,  levél  formájában 
kezdeményezte  az  önkormány-
zatnál  annak  idején  az  épület 
felújítását képzőmûvészeti kiál-
lítások megrendezésének  céljá-
ra.  Tizenkilenc  éve  kezdődött 
tehát  ez  a  gondolkodás,  amely 
meg akarta menteni ezt az épü-
letet a jövőnek, és egy funkciót 
is kitalált hozzá. Nem sok foga-
natja volt. Öt évvel ezelőtt aztán 
újra  kezdeményeztem  ezt  a 
szándékot az önkormányzatnál. 
Ekkor  az  önkormányzat  már 
elfogadta a gondolatot, és hatá-
rozat  formájában  is  jelezte  azt 
a  szándékát,  hogy  fel  kívánja 
újítani az épületet és egy képtár 
funkciót  kíván  ott  elhelyezni, 
valamint  egy  mûvészkávézót. 
Úgy  három  éve  nyílt  meg 
aztán  a  lehetőség  arra,  hogy 
egy  uniós  pályázat  segítségé-
vel történhessen valami érdem-
leges.  A pályázat  beadásával 
már  nemcsak  a  Gesztelyi-ház, 
hanem a múzeum épületegyüt-
tes felújítását, bővítését megcél-
zó munkák megkezdésére  pró-
bálta  az  anyagi  erőforrásokat 
megszerezni  az önkormányzat. 
Ez  az  az  EU-s  pályázat,  amely 
az  egész  városközpont  revita-
lizációját  célozta  meg.  Ennek 
a  városközponti  felújításnak  a 
keretein  belül  fog  megújulni 
a  Gesztelyi-ház.  A döntés  az, 
hogy  alakuljon  ki  egy  városi 
főtér,  ugyanis  jelenleg  Érdnek 
nincs  egy  olyan  központi  tere, 
amely  reprezentálni  tudná  a 
várost,  és  amit  olyan  építésze-
ti megoldások  vennének  körül, 
amelyek  méltók  egy  megyei 
jogú  városhoz.  A pályázatba 
tehát egyrészt a főtér kialakítása 

tudnak  produkálni,  amelyek 
az  eddigi  lehetőségeknél  job-
ban  megérdemlik  a  nyilvános-
ság  figyelmét.  Az  a  minőség, 
ami  Érden  képzőmûvészetben 
megjelent  és  ez  a  mûvész-lét-
szám  mindenképp  indokolta 
egy  ilyen  intézmény  létreho-
zását.  Jó,  nem  dicsekedhetünk 
olyan  múlttal,  mint  mondjuk 
Szentendre  vagy  Gödöllő,  de 
míg a hetvenes években például 
csak  alig néhány képzőmûvész 
élt  itt,  a  beköltözések  során, 
főleg  Budapestről,  nagyon  sok 
értelmiségi, köztük sok mûvész 
érkezett. Mára több mint félszáz 
képzőmûvész  él  a  városban. 
Erre sok, Érdnél nagyobb város 
is büszke lenne.

– Szervezetileg hogyan fog fel-
épülni a létesítmény?
–  A galéria  két  részből  fog 

állni.  Időszaki  kiállítások  lesz-
nek  az  alsó  szinten,  az  emele-
ten  pedig  az  Érdi  Mûvésztelep 
szûken válogatott állandó kiállí-
tása kap helyet

– Az érdiek, a nagyközönség 
mit kaphat ezáltal?
– A mûvészeti bemutatókon, 

kiállításokon,  tárlatokon  kívül 
sok  mindent:  például  előadá-
sokat,  ismeretterjesztő  este-
ket,  találkozókat mûvészekkel 
és  sokféle  olyan  rendez-
vényt,  amely  megismerteti 
az  érdeklődőkkel  a  kultúra, 
a  mûvészetek  legújabb  irány-
zatait,  de  a  múlt  értékeit  is. 
És  még  valami:  két  éve  létre-
hoztuk az Érdi Mûvésztelepet, 
ahol  mindig  öt  helyi  és  öt 
vendégalkotó  dolgozhat. 
Ennek  a  mûhelymunkának 
is  teremthetünk  itt  hátteret. 
Sajnos  a  korlátozott  terület 
egyelőre  nem  teszi  lehetővé 
a  térség  képzőmûvészetének 
gyûjteményes állandó bemuta-
tását  –  aminek  megvalósítása 
természetesen indokolt lenne.
 A galéria és a mûvészkávézó 

augusztus 20-án nyílik meg Érd 
és a szûkebb régió mûvészeinek 
kiállításával, emelve a városköz-
pont  átadásának  fényét,  ünne-
pélyességét. 
  Bognár Nándor

Kívülrõl ennyit láthatnak a járókelõk a megújult épületbõl
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Néhány hete még ez a látvány tárult a látogatók szeme elé – Monori 
Csaba és Kéri Mihály építésvezetõ a leendõ galéria területén
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