
zött, a haj tisztítására pedig több hó-
napos szünet után is csak nehéz szív-
vel, általában orvosi felszólításnak
engedelmeskedve vállalkoztak. Eu-
rópa más országaihoz hasonlóan ha-
zánkban is a felvilágosodás termé-
szettisztelete és az orvostudomány
gyors fejlõdése vezetett a fürdõkul-
túra kiteljesedéséhez.

A reformkor legismertebb für-
dõhelye a postakocsival és hajóval is
megközelíthetõ, legendák és titkok
övezte Füred volt, de a Déli-vasút
megépítése, majd nem sokkal ké-
sõbb Siófok kiépülése a feltörekvõ
pesti polgárok számára is elérhetõvé,
megközelíthetõvé tette a Balatont.
A 19�20. század fordulójától a sza-
badidõ intézményessé válásával a ro-
hamosan kiépülõ fürdõhelyek már
kereskedõket, iparosokat és értelmi-
ségieket is vendégül láttak. A gyó-
gyítást pedig egyre inkább háttérbe
szorította és felváltotta a mind nép-
szerûbb szórakozás, a nyaralás.

Aki Csiffáry Gabriella könyvét
olvasva vagy lapozgatva kedvet kap-
na a magyar fürdõkultúra tanulmá-
nyozásához, annak Kósa László
alapvetõ munkáját, a Fürdõélet a Mo-
narchiában címû kötetet, illetve a fi-
gyelemre méltóan alapos és gazdag
Magyar Fürdõalmanach címû kiad-
ványt ajánlhatjuk jó szívvel.

SZELKE LÁSZLÓ

(Helikon Kiadó, Budapest, 2004, 
144 oldal, 2990 Ft)

BENCE OTTÓ � HERMANN ILDI:

LLááttvváánnyy  kköörrúútt
Budapest az ezredfordulón

Még csak nem is kerületrõl kerület-
re, de � sokszor zsebkendõnyi � vá-
rosrészrõl városrészre haladva kalau-
zolja olvasóját Pestbudán a Látvány
körút szemlélõjét a szerzõpáros,
Bence Ottó és Hermann Ildi. Né-
meth Gábor találó kifejezéseivel (a
könyvészetileg egyébiránt remek
munka hátsó borítóján): �a manie-
rista szóképész� és a �minimalista
fényírónõ�. Azért nagyon találó ez a
megközelítés, mert valóban mintha
a tárcaíró és a fotográfus egyaránt
fölvételeket készítene a városról.
Hozzá olyanokat, melyekkel úti-
könyvek, kalauzok, programaján-
lók, menetrendek, s mindezek egy-
ben sem vehetik föl a versenyt. Per-
sze nem is célja e kötetnek, hogy
azokkal �konkuráljon�; egészen
másról van itt szó. Bence és Her-
mann azért tud egyszerre közelség-
be kerülni a megfogalmazottal és a
megfogalmazottak olvasójával, szem-
lélõjével, mert léptékük, egészen
szimplán fogalmazva: emberi. Va-
gyis követhetõek. Egyikük sem
használ nagytotált. Nüansznyi, rez-
dülésnyi állandóságokat, elmozdu-
lásokat ábrázolnak, mely állandósá-
gok, elmozdulások egy tulajdon-
képpen folyvást változóban lévõ
természeti, építészeti, kulturális, s
eltelt hosszú évszázadaira vissza-
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visszatekintõ közeget rajzolnak
meg. Ha �gépen szállunk fölé� tisz-
tán kivehetõ: van kerület, melyet
akárha egy hetvenkettes napilapból
ollóztak s ragasztottak volna a város-
arc montázsába, s lehet rögvest mel-
lette egy olyan, amelyik a legújabb
magazinok színes oldalain éli életét.
Ezekbe a szinte önálló mikrokoz-
moszokba ereszkednek le, hogy be-
lülrõl mutassák föl azok jellemzõ és
elvéthetetlen jegyeit, attribútumait.

Hogy Bence melyik valóságra is
kíváncsi, amikor � akárcsak szerzõ-
társa � fekete-fehér filmjére forgat,
arra legyen itt egy nagyon jellemzõ
mondat Kispest-esszéjébõl: �Csak a
vendéglõk pörköltpecsétes abrosza
mögé kell nézni, és feltárul a múlt.�
Ez persze nem jelenti azt, hogy a je-
lenrõl � ami Európa e tájékán, a
múlthoz hasonlatosan, állandó vál-
tozásban van � ne készítene följegy-
zéseket. S bár �sürgönytömör� lírai
szövegek ezek, mégis részleteiben
beszélik el egy-egy városnegyed at-
moszférájának összetevõit. Bence el-
mondja, a �Bécsi úton építkezések
téglaporát fújja a szél�, hogy aztán
újra és újra az ott élõk tipizálható fi-
guráival, a környék régi � talán iga-
zibb, igazabb � arcának fölidézésével
fûzze össze az épphogy csak épülõt,
az épphogy csak meglévõt. Korok-
ról, társadalmi rétegekrõl, s azokon
kívüli, sok értelemben fölüli �reni-
tensekrõl� beszél, és fûzi sorsaikat
arra a közös szálra, amely összeköti
õket: a helyre, ahol élnek.

Bence átgondolt hosszúságú, ér-
zékeny szövegei sok esetben mintha
Hermann némafilmkockái közt me-
sélnék egy város történetét. Másszor
meg úgy fest, Hermann fotográfiái
mesélik ugyanazt a történetet, míg
Bence exponál. Több ízben is meg-
esik ugyanis, hogy a két mûfaj s a két
alkotó eszközt nem, de szerepet cse-
rél. Hermann Ildi olykor egy-egy
telített atmoszférát rögzít, más eset-
ben egyetlen kockája is hosszú-hosz-
szú leírás. A mûfajok azonban egyen-
súlyban maradnak. Ha Bence a
környezet hangulatát ízlelgeti, a fo-
tográfus képi elbeszéléseket fogal-
maz. S ha Hermann két megdöb-
bentõ, gangban készült fölvétellel
kíván szólni a ferencvárosi �Dzsum-
buj�-ról, akkor Bence mondja el � ál-
talában határozott, pontos hasonla-
tokra támaszkodó képi világgal �,
hogy �szomorúbb játszóteret�, mint
ahol a Hermann Ildi fotózta két-há-
rom éves roma gyerekek is homo-
koznak, �városszerte sem találsz�.

Finoman szerkesztett �összjá-
ték� tehát ez a kötet, amelyben a hu-
szonhárom kerületre osztott Buda-
pestet ötven tárca és hetven fotográ-
fia fogalmazza meg. Egy ekkora
városról nem is sok, gondolhatnánk;
a Körút végéhez érve mégsincs
olyan érzése a szemlélõdõ olvasó-
nak, hogy lemaradt volna valamirõl.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Új Palatinus � Könyvesház Kft., 
Budapest, 2003, 125 oldal, 2000 Ft)

Figyelõ156


