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 N yu gat- Eu ró pá ban már az 1960–1970-es évek -
tôl, a for du lat után pe dig a ke le ti blokk or -
szá gai ban is meg fi gyel he tô ten den cia, hogy 

egyes, ön ma gu kat füg get len nek ne ve zô mû vé sze ti 
cso por tok vagy egyé nek elô sze re tet tel ala pí ta nak 
kul tu rá lis köz pon to kat volt ipa ri hely szí ne ken. 
A há bo rú, il let ve a szo cia lis ta kor szak vé ge után az 
ipar moder ni zá ció já val szá mos épü let ma radt üre -
sen Eu ró pá ban. Ezek ál ta lá ban a kül vá ros ban, a 
szom széd ság tól el ha gyat va áll tak, em lé kez tet ve az 
em be re ket a biz ton sá go sabb múlt ra, a mun ka nél -
kü li ség re, a pan gó gaz da ság ra. Ez zel egy idô ben a 
(poszt mo dern) mû vé szi kí sér le tek nem ta lál ták a 
he lyü ket a kultú ra ha gyo má nyos há zai ban. Ezek a 
mû vé szek a meg szo kott te re ket kor lá to zó nak, a be -
vett szo ká so kat meg kö vült nek érez ték. Ek kor ta -
lál tak rá az el ha gyott épü le tek re és fog lal ták el az -
zal a cél lal, hogy új éle tet vi gye nek ezek re a ki halt 
hely szí nek re.2 So káig ezek a köz pon tok még Nyu -
gat- Eu ró pá ban is mar gi ná lis sze re pet töl töt tek be, 
a szub kul tú ra hely szí nei vol tak. Azon ban az 1980-
as évek ben az új vá ros ren de zé si tö rek vé sek kel egy 
idô ben fon tos szo ci o kul tu rá lis sze re pet kezd tek be -
töl te ni. Ek kor kez dô dött a Trans Eu ro pe Hal les, a 
TEH tör té nete. 1983-ban egy brüssze li kul tu rá lis 
köz pont kez de mé nye zé sé re hét új ra fel hasz nált ipa -
ri hely szí nen mû kö dô in téz mény tar tott ta lál ko -
zót.3 A téma ezek nek a mû he lyek nek a vál to zó 
hely ze te, megerô sö dé se volt. Az zal a cél lal ala pí -
tot ták meg a há ló zatot, hogy egész Eu ró pá ban erô -

sít sék, lát ha tó vá te gyék az ilyen profi lú hely szí ne -
ket, hogy nem zet kö zi össze  fo gás sal te gyék nyil ván -
va ló vá, hogy ezek az új ra fel hasz nált épü le tek im -
már nem csak az al terna tív kul tú ra hely szí nei, ha -
nem az új ge ne rá ció min den na pi kul tú ra fo gyasz -
tá si szo ká sai nak ala kí tói.4 

A TEH el sôd le ges cél ja, hogy a kü lön bö zô el -
kép ze lé sek, is me re tek, mû kö dé si gya kor la tok ról 
va ló esz me cse re plat form ja le gyen. Je len leg hu szon -
hat or szág ból negy ven hét tag szer ve ze te van. Tagjai 
közt mû kö dé sük ben és kul tu rá lis kon cep ció juk -
ban is na gyon kü lön bö zô hely szí nek ta lál ha tóak 
meg.5 Há rom hely színt, az amsz ter da mi Melkweg, 
a ljub lja nai Metelkova Me sto és a bu da pes ti A38 
Ha jó mû kö dé sét vizs gál tam. 

A Melkweg a leg ré geb bi ipa ri épü let bôl átala kí -
tott kul tu rá lis köz pont Eu ró pá ban és egy ben a TEH 
egyik ala pí tó ja is, mely tö ret len ak ti vi tás sal vesz részt 
a há ló zat éle té ben. A TEH je len le gi el nö ke a Melk -
weg gaz da sá gi igaz ga tó ja. Az A38 Ha jó a három 
hely szín kö zül a legfiata labb, a TEH egyet len magyar 
tag ja és sok szem pont ból te kint he tô a Melkweg „kis -
test vé ré nek” is. A Metelkova pe dig az egyik utol só 
olyan köz pont, ahol még ma is meg ta lál ha tók azok 
a jel leg ze tes sé gek, ame lyek az újra  fel hasz nált épüle -
tek ben lét re ho zott cent ru mok ra a kez de tek ben jellem -
 zôek vol tak. A Melk we get 1970-ben ala pí tották, ezzel 
akár a má sik ket tô nagyapja is le het ne. Az épület 
ere de ti funk ció ját te kint ve tej üzem volt, amely re egy 
szín há zi tár su lat ta lált rá és ala kí tot ta át kul tu rá lis 
köz pont tá, el sô sor ban könnyû ze nei prog ram mal.6 

1 Ter ry Pra chett: Vész ba nyák. Deb re cen, Che ru bi on, 1988. For dí tot ta Dr. So hár Ani kó, 72. 
2 Tran sEu ro pe Hal les – Fac to ries of the Ima gi na ti on. Lés Édi ti ons de l’Imp ri meur, 2002, 4. 
3 www.teh. net/Abo u tUs/Hi sto ry/ta bid/181/De fault .aspx, 2010.01.10. 
4 www.teh. net/Abo u tUs/Hi sto ry/ta bid/181/De fault .aspx, 2010.01.10. 
5 www.teh. net/Abo u tUs/ta bid/177/De fault .aspx2010.01.10. 
6 www.melk weg.nl/ar ti kel pa gi na.jsp?in fo id=35430, 2010.02.08.
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Kor ban a kö vet ke zô a Metelkova, amely nem ipari, 
ha nem ka to nai funk ció val bírt a Ju go szláv há bo rú 
vé géig. Ezt fog lal ta el a ‘80-as évek má so dik fe lé -
ben a 200 mû vészt tö mö rí tô Metelkova Há ló zat. 
Eb ben az idô ben a szlo vén füg get le ne dé si tö rek vé -
sek szo ro san össze kap cso lód tak az új, vib rá ló szo -
ci o kul tu rá lis irány vo nal lét re jöt té vel.7 Az A38 egy 
1968-ban épült uk rán kô szál lí tó ha jó volt. A név a 
ha jó ere de ti tí pu sá ra, az Ar te movszk- ra utal, mely -
nek 38. da rab ja volt a szó ban for gó jár mû. Ezt ta -
lál ta meg 2001-ben a két tu laj do nos és épít tet te át 
a ko má ro mi ha jó gyár ban.8 Mind há rom köz pont 
meg tar tot ta a lé te sít mé nyek ipa ri jel le gét. A Me tel -
ko vá ban az átépí tés be fe je zet len sé ge miatt ez jól 
lát ha tó, de a tu da tos ter ve zés sel felújí tott Melk weg -
ben és az A38 -on is meg tar tot ták a jel lem zô stí lus -
je gye ket, pél dául a Ha jó egyik bár já ban ez ere de ti 
mo to rok ke ze lô fe lü le teit. 

A Trans Eu ro pe Hal les rend sze res mû kö dé sé -
nek alap kö ve az évi két sze ri 3 na pos 100–150 fôs 
ta lál ko zó, me lyet min den al ka lom mal más köz pont 
szer vez. A ta lál ko zó mû hely mun ká kon il let ve tré -
nin ge ken ke resz tül egy-egy eu ró pai és he lyi szin -
ten is re le váns prob lé ma kört dol goz fel. Le he tôséget 
nyújt az in for má lis esz me cse ré re, a he lyi kul tu rá -
lis és mû vé sze ti élet megis me ré sé re és a há ló zat 
ügyei nek meg tár gya lá sá ra is.9 Az el sô hi va ta los talál -
 ko zót a Melk weg ben ren dez ték, a Metelkova né -
hány éve volt há zi gaz da, az idei év ta va szi ta lál ko -
zó já nak szer ve zô je pe dig az A38 Ha jó, ahol a prog -
ra mok je len leg is zaj la nak. 

 
Az ipa ri múlt ha tá sai a kul tu rá lis kon cep ció ra 

 

 AMe tel ko vát és a Melk we get nem kul tu rá lis 
szak em be rek, ha nem mû vé szek ala pí tot ták, 
cél juk a be ve ze tô ben már em lí tett volt, vagyis 

új hely színt ta lál ni az új mû vé sze ti irány za tok szá -
má ra olyan te rek ben, amely nem kö ti gúzs ba azo -
kat. Így ak ti vi tá suk szo ro san kap cso ló dik az épü -
le tek jel le gé hez, gyak ran fel hasz nál ja adott sá gait. 
Az A38- nál ez már nem ilyen egyér tel mû. Megalapí -
tá sá nak ter ve a kul tu rá lis me nedzs ment te rü le tén 
már régóta ak tív tu laj do nos tól szár ma zik. Az öt let -
 adó a pá ri zsi Ba to far ne vû ál ló ha jó volt, mely szin -

tén mû vé sze ti köz pont ként üze mel.10 Bár a kezde -
tek tôl kom mer ciá lis ala po kon mû kö dik, prog ram -
struk tú rá já ban na gyon fon tos a füg get len jel leg.11 

Ér de kes, hogy kez det ben a Melk we gnek és a 
Me tel ko vá nak is tisz tá zat lan volt mind a jo gi státu -
sza, mind a pén zü gyi sta bi li tá sa. Azon ban a ket tô 
megala pí tá sa kö zött el telt csak nem 20 év és a két 
or szág kul túr po li ti ká ja meg le he tô sen kü lön bö zôen 
ke zel te a fog lalt-ház jel le gû köz pon to kat. Míg a 
Melk we get már 1972-tôl ál lan dó költ ség ve té si tá -
mo ga tás ban ré sze sí tet te Amsz ter dam vá ro sa, ad dig 
a Metelkova hely ze te a mai na pig nem tel je sen tisztá -
zott. Ezt a szi tuá ciót az A38 Ha jó tel je sen el ke rülte, 
mi vel ma gán be ru há zás ban épült, így jo gi stá tu sza 
és en ge dé lyei is hosszú tá von rend ben van nak. 

A Melkweg 1970 nya rán sze zo ná lis jel leg gel nyi -
tott meg. Ek kor az épü let ben kon cert ter met, mozit, 
köny ves bol tot, de ét ter met és teá zót is üze meltettek. 
Két év múl va már ál lan dó hely szín nek szá mí tott, 
kul tu rá lis profilja is to vább bô vült. Az zal együtt, hogy 
azóta is ál lan dó tá mo ga tást kap nak a vá ros tól, a mû -
kö dés hez szük sé ges fe de zet ki lenc ven szá za lé ka a 
jegy be vé tel bôl fo lyik be.12 Ugyanez nem mond ható 
el a Me tel ko vá ról, hi szen a vál to zat lanul meg lé vô 
fog lalt-ház jel leg bôl fa ka dóan prog ram jaik ra egyál -
ta lán nem, vagy csak na gyon ala csony be lép ti dí ja -
kat szed het nek. Az A38 Ha jó el len ben a Melk weg -
hez ha son ló pia ci ala po kon mû kö dik, de ál lan dó 
költ ség ve té si tá mo ga tást nem kap, a hiány zó for rá -
so kat pá lyá za tok ból, szpon zo rok tól és a hely szín 
cé ges ren dez vé nyek re va ló bér be adá sá ból fe de zik. 

A kul tu rá lis prog ram struk tú rát te kint ve az A38 
és a Melkweg na gyon ha son lóan mû köd nek, de ez 
utób bi hosszú múlt já ból és mé re té bôl ki fo lyó lag is 
elôbb re jár. A két köz pont kö zött szo ros az együtt -
mû kö dés, az A38 igyek szik a le he tô leg töb bet ta -
nul ni a „nagy test vér tôl”. Eb bôl a szem pont ból a Me -
tel kova tel je sen más, itt na gyon erô sen érez hetô a fél-
le gá lis hely zet bôl adó dó anar chis ta-punk vonulat. 

A Melkweg prog ram já ban a könnyû ze ne min -
den ága kép vi sel te ti ma gát, a vi lág hí rû elôadók tól 
a fel tö rek vô hol land együt te se kig. A szín há zi prog -
ram ban fiatal ko reog rá fu sok és tár su la tok tánc -
elôadá sai, kez dô írók drá mái nak szín pad ra ál lí tása 
és mul ti mé diás per for man szok sze re pel nek. A ga -
lé riá ban fo tó kiál lí tá so kat ren dez nek. A mo zi az or -

17 Brat ko Bi bic: The No i se From Metelkova: Ljub lja na Spa ces and Cul tu re in Tran si ti ons, Pe a ce In sti tu te, 2003, 217. 
18 Já vorsz ky Bé la Szi lárd: A kul tur ha jós, Nép sza bad ság, 2008.09.17. 24. 
19 www.teh. net/TEH Me e tings/ta bid/175/De fault .aspx 2010.01.10. 
10 Já vorsz ky Bé la Szi lárd: A kul tur ha jós, Nép sza bad ság, Port ré, 2008.09.17. 24. 
11 www.a38. hu/?p=cikk&id=98, 2010. 01.20. 
12 Tran sEu ro pe Hal les – Fac to ries of the Ima gi na ti on, Lés Édi ti ons de l’Imp ri meur, 2002, 156.
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szág ban egye dü li mû vész mo zi ként üze mel.13 
A TEH- ben vál lalt sze re pe is a „nagy öre gé”, mint 
az egyik ala pí tó, szá mos nem zet kö zi pro jekt kezde -
mé nye zô je is. Prog ram ja egye dül ál lóan sok szí nû, 
tár sa dal mi sze rep vál la lá sa je len tôs, ame lyet a he lyi 
ön kor mány zat is elis mer és tá mo gat. Mû kö dé sé -
nek leg fon to sabb ta nul sá ga, hogy min den idô szak -
ban ké pes volt to vább lép ni és a múlt ta pasz ta la tait 
hasz no sít va in dul ni to vább a min dig megúju ló ki -
hí vá sok fe lé. Az in téz mény mû kö dé se ki vá ló példa 
ar ra, ho gyan le het egy füg get len kul tu rá lis köz pon -
tot kis mû vé sze ti kez de mé nye zés bôl biz ton ság gal 
mû kö dô „szó ra koz ta tó gyár rá” fej lesz te ni. 

Az A38 szin tén a könnyû ze nei prog ra mok ra fó -
ku szál, meg ta lál ha tó itt a jazz kon cer tek tôl a de ath 
me tá lig min den. Ren dez nek ezen kí vül kiál lí tásokat, 
iro dal mi es te ket, be szél ge té se ket, fesz ti vá lo kat és 
be fo gad nak szín há zi elôadá so kat is.14 A Ha jó fenn -
ál lá sá nak el telt hét éve alatt jó úton ha lad afe lé, hogy 
a Melk weg hez ha son ló nagy üzem mé vál jon. Má ra 
elér te el sôd le ges cél ki tû zé sét, vagyis si ke rült egy 
pezs gô, vál to za tos prog ra mo kat kí ná ló, független 
kul tu rá lis hely színt lét re hoz nia, amely ki kerülhe -
tet len sze rep lô jé vé vált Bu da pest kul tu rá lis életének. 

A Metelkova ti zen négy hely szí nen, hét ba rakk -
ban ad ott hont kon cer tek nek, szín há zi elôadá sok -
nak, vi ta- és iro dal mi es tek nek, filmve tí té sek nek és 
kiál lí tá sok nak ad ott hont. A fel lé pôk je len tôs ré sze 
va la mi lyen szub kul tú ra kép vi se lô je, gyak ran in -
gyen, vagy jel ké pes tisz te let dí ja kért ját sza nak.15 
A Metel kova igen bi zony ta lan jo gi stá tu szát sok ban 
erô sí tet te az, hogy a TEH egyik ta lál ko zó ja né hány 
éve ott volt és a nem zet kö zi élet kul tu rá lis sze rep -
lôi konk rét nyo mást gya ko rol tak a pusz ta je len lé -
tük kel a vá ros ve ze tés re, va la mint ké sôbb egy pe tí -
ciót is aláír tak a köz pont vé del mé ben. Az évek so -
rán a komp le xum a ljub lja nai fiata lok szá má ra az 
al ter na tív kul tú ra fon tos hely szí né vé vált, ál ta lá nos 
megíté lé se azon ban még min dig elôíté le tek kel ter -
helt. Az idô seb bek a he lyet az er kölcs te len ség, a 
bû nö zés és a dro gok me leg ágyá nak tart ják és a fala -
kat bo rí tó graffiti ket fe nye ge tô nek ér zik. Úgy tûnik, 
ah hoz, hogy a hely szín ál ta lá nos megíté lé se meg -
vál toz zon, még idô nek kell el tel nie – kü lö nö sen, 
ha a vá ros sem mit nem tesz a hely zet ja vu lá sá nak 
ér de ké ben.16

Ipa ri hely szí nek – mû köd te té si, bô ví té si le he tô sé gek 
 

 Ahá rom hely szín kö zül mé re tét te kint ve a maga 
5500 nm hasz nos alap te rü le té vel, hét hasz ná -
lat ba vett ka to nai ba rakk já val messze a Metel -

kova a leg na gyobb. Itt a fej lô dést a jo gi stá tusz tisz -
tá zat lan sá ga és a pén zü gyi ne héz sé gek aka -
dályozzák. A Metelkova mû kö dé sé nek tör té ne te 
akár a vele egy idô ben lét re jött új szlo vén ál lam tör -
té neté nek ana ló giá já nak is te kint he tô. Elô ször 
1992-ben tá madt gond juk a vá ros ve ze tés sel, ami -
kor a beígért en ge dé lye zés és jo gi tisz tá zás he lyett 
a vá ros be je len tés nél kül bon ta ni kezd te az épü le -
te ket. Vá lasz ként a mû vé szek beköl töz tek és meg -
kezd ték kul tu rá lis te vé keny sé gü ket a kü lön bö zô 
mér ték ben meg ron gált ba rak kok ban. Így ke rült 
pél dául egy szo bor kiál lí tás az épü le te ken tá ton gó 
ha tal mas lyu kak ba. Vá lasz kép pen a vá ros ki kap -
csol ta a köz mû szol gál ta tá so kat. Az ál dat lan ál la pot 
négy évig tar tott, ezután min dent vissza kap csol tak, 
de négy ba rakk a mai na pig fél-le gá li san mû kö dik. 
A vá ros sal foly ta tott „hi deg há bo rú” évei ben a kul -
tu rá lis prog ra mok to vább foly tak, ami ál tal a 
Metelkova a pol gá ri en ge det len ség és füg get len ség 
szim bó lu má vá vált. Így vál toz tat ták a vá ros ve ze tés 
szá má ra a komp  le xu mot „kul tu rá lis rém álom má”.17 
Bár köz ben több ször el fo gyott a len dü let, és az ala -
pí tók kö zül so kan el hagy ták a köz pon tot, több cso -
port ren dü let le nül ki tar tott. Je len leg hu szon négy 
füg get len szer ve zet és hu szon két mû vész dol go zik 
egy más tól el kü lö nül ve, egy sé ges szer ve ze ti cél nél -
kül, meg le he tô sen kü lön bö zô el kép ze lé sek kel.18  
A kiala kult hely zet ti pi kus pél dá ja an nak, hogy egy 
na gyon kü lön bö zô em be rek bôl ál ló, kö zös el len -
ség el len har co ló cso port ho gyan hul lik da rab jai ra 
azon nal, amint a kül sô fe nye ge tett ség el há rul. 

A Melkweg ki hasz nál va az ipa ri hely szín nagy -
sá gá ból adó dó le he tô sé ge ket 1995-ben egy ezer fôs 
kon cert ter met nyi tott, meg dup láz va az ere de ti be -
fo ga dó ké pes sé get. Azon ban még itt sem tud tak és 
akar tak megáll ni, így 2009-ben a szom szé dos 
Amsz ter da mi Vá ro si Szín ház zal kö zö sen új, ké te -
ze röt száz- fôs elô adó ter met nyi tot tak. Kö zös cél juk, 
hogy meg te remt sék az át já rást az úgy ne ve zett „ma -

13 www.teh. net/TEH Mem bers/Mem ber Con tact/ta bid/217/De fault .aspx?or ga ni za ti on=47 2010.01.10. 
14 Öt év, szá mos kon cert – Az A38 mél tán lett nép sze rû szó ra ko zó hely, hi rext ra. hu, www.hi rext ra. hu/2008/05/10/az -a38-

 mel tan- lett- nep sze ru- szora ko zo hely, 2008.05.10. 2010.01.20. 
15 www.kudm re za .org/ar hiv/pub li ka ci je2- short gu i de.html 2010.02.08 
16 Tran sEu ro pe Hal les – Fac to ries of the Ima gi na ti on, i. m. 156. 
17 Brat ko Bi bic: i. m. 216. 
18 me tel ko va sto tic .eng. doc2010.02.20
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gas” és „al ter na tív” kul tú ra kö zött.19 Ez a kez de mé -
nye zés Eu ró pá ban pél dát lan. 

Az A38 ha jó mi vol tá ból fa ka dóan a bô ví tés le -
he tet len nek tû nik, ám uniós for rás ból egy ki sebb 
ha jó épül a már meg lé vô mel lé. Az új ra fel hasz nált 
ha jó mel lé ter ve zett va do natúj úszó mû nyi tá sa 
2010 vé gé re vár ha tó. 

 
A há ló zat mû kö dé se – ho za dé kok a ta gok szá má ra 

 

 T a lán a legis mer tebb nem zet kö zi kul tu rá lis há -
ló zat az IETM (International Net work for Con -
tem po ra ry Per for ming Arts), amely az el telt 

évek so rán iga zi óriás sá nôt te ki ma gát, a ma ga több 
mint négy száz re giszt rált tag já val. Mé re té bôl fa ka -
dóan ez a legis mer tebb, legerô sebb kul tu rá lis erô 
ma Eu ró pá ban.20 Ugyanak kor ma gá ban hor doz za 
azt a ve szélyt, hogy tag jai szá má ra „sze mély te lenné” 
vá lik és az egyes szer ve ze tek el vesz nek a nagy tö -
meg ben. Egy ek ko ra há ló zat ban még ak kor is le -
he tet len min den kit is mer ni, ha az adott részt ve vô 
min den le he tô sé get ki hasz nál ar ra, hogy profi táljon 
a tag ság ból. A TEH kö ze pes mé re té bôl ki fo lyó lag 
át lát ha tó, megis mer he tô és hasz nál ha tó tag jai szá -
má ra. Fo lya ma to san tá mo gat ja a kö zös pro jek tek 
lét re ho zá sát, se gí ti a ta go kat ab ban, hogy meg talál -
ják a meg fe le lô part ne re ket. A há ló zat az utób bi 
idô ben több je len leg is fu tó, köz pon ti lag koor di -
nált nagy pro jek tet ho zott lét re.21 

Az el sô cél ja a kul tu rá lis szak em be rek mo bi litá -
sá nak ja ví tá sa cse re prog ra mok, tré nin gek, ta nulmá -
nyok és on-line tar tal mak lét re ho zá sá val („Changing 
Room”).22 A má so dik mû vé szek szá má ra, bent la -
ká sos mó don te szi le he tô vé a nem zet kö zi ta pasz -
ta lat cse rét („AIR”).23 A har ma dik pe dig a há ló za -
ton be lü li ön kén tes prog ra mok elô se gí té sé re szol -
gál („Lift”). A Melkweg, mint a TEH „nagy öreg je” 
mind há rom kez de mé nye zés ben részt vesz. Egyik 
mun ka tár sa pél dául a mo bi li tá si prog ram ke re tén 
be lül az A38 Ha jón töl tött ta valy ôsszel né hány 
hetet. Az A38 szin tén részt vesz két prog ram ban is, 

a Lift ke re tén be lül pél dául egy évig fo ga dott egy 
fiatal ön kén test a Me tel ko vá ból. 

Ezek mel lett szá mos, a tag szer ve ze tek ál tal kez -
de mé nye zett pro jekt fut je len leg is. Er re jó pél da 
az A38 ál tal elin dí tott, „My Ci ty – Az én vá ro som” 
el ne ve zé sû rend ha gyó fesz ti vál so ro zat. En nek fô 
cél ja, hogy sa já tos szem szög bôl mu tas sa be Bu da -
pest nek Eu ró pa je len tôs vá ro sai nak kul tú rá ját, 
majd ezek ben a vá ro sok ban ta lál ha tó part ne rei nél 
Bu da pes tet. „…Az Én Vá ro som prog ram mal a vá -
ro sok köz ti kap cso la tot is szo ro sabb ra fû zi (az A38 
Ha jó). Ez zel a vá ros dip lo má ciá nak ad jó lö kést. 
(…) Két vá ros na gyon ne he zen kom mu ni kál egy -
más sal, a leg jobb te rep er re a kul tú ra szint je.”24 
Az el telt évek ben be mu tat ko zott már Prá ga, Var -
só, Belg rád, Amsz ter dam és Moszk va is. Több szer -
vezô part ner is a TEH tag jai ból ke rült ki, mint pél -
dául a Melkweg, a var sói Fa bry ka Trzci nyi, vagy a 
belg rá di Rex. A fesz ti vál so ro zat el sô sor ban a ze nei 
ese mé nyek re kon cent rál. Emel lett nagy sze re pet 
kap nak a kiál lí tá sok, a kép zô mû vé szet, ins tal lá -
ciók, el sô sor ban vá ros ké pi je len tô sé gû al ko tá sok, 
va la mint az élô vá ro si prob lé mák ról szó ló be szél -
ge té sek.25 

 
A Trans Eu ro pe Hal les je len tô sé ge na pi ak ti vi tá sá -
ban rej lik. Vagyis ab ban, hogy nem csak egy sze rûen 
le he tô sé get te remt tag jai szá má ra a kö zös mun ká -
ra, ha nem bá to rít ja is a kez de mé nye zé se ket és min -
dent meg tesz az újabb és újabb pro jek tek lét re jöt -
téért. Fo lya ma to san igyek szik új te rü le tek fe lé nyit -
ni, és ke re si a je len leg még ke vés bé kép vi selt or -
szá gok, ré giók csat la ko zá sát a há ló zat hoz, mint 
pél dául a me di ter rán tér ség és a volt ke le ti blokk 
or szá gai.26 Kö vet ke zô cél ki tû zé se a há ló za ton be -
lül fel gyûlt „know- how” ki hasz ná lá sa, a TEH -en kí -
vül re is ér té ke sít he tô kul tu rá lis tré nin ge ken és ta -
nács adá son ke resz tül. A jö vô ben ez le het ne az egyik 
fô be vé te li for rás, amely biz to sí ta ná a há ló zat pén -
zü gyi sta bi li tá sát.27 Ke vés olyan há ló zat van, amely 
ennyi re pro ak tí van ké pes gon dol koz ni, ké pes fo -
lya ma to san megújul ni és új cé lo kat tûz ni ma ga elé.

19 www.teh. net/TEH Mem bers/Mem be rin Fo cus Melk weg/ta bid/229/De fault .aspx 2010.01.10. 
20 www.ietm .ogr/in dex. las so?p=abo ut&q=who we a re 2010.02.20. 
21 www.teh. net/Abo u tUs/ta bid/177/De fault .aspx 2010.01.10. 
22 www.teh. net/CHAN GIN GROOM/ta bid/200/De fault .aspx 2010.01.10 
23 www.teh. net/AI RAr tist sIn Re si den cy/ta bid/22I4/De fault .aspx 2010.01.10 
24 Pén zes Dá vid: Mil liók kal tá mo gat ja a fô vá ros az A38 Ha jót. gon do la. hu, gon do la. hu/cik kek/48809, 2006.06.14. 
25 Le hor gony zott a Pe tôfi Híd nál az A38 Ha jó, ne thir lap. hu, 2007.01.17. www.ne thir lap. hu/cikk.php?cik -

kid=241562010.02.08. 
26 Ke e ping the Net Work – Net work Plan for 2008–2010, TEH bel sô do ku men tum 
27 TEH Can Do That – Net work Plan draft for 2011–2013
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