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MUJDRICZA PÉTER

Fény és szelek
Építészeti múlt és mai építészet a Szolnoki Galériában

„Arccal a jövőnek,
de nem háttal a hagyománynak... "
(Nyíri Tamás)

Szolnoki barátaink jóvoltából Fény és szelek címmel, összetett, gondolatébresztő
kiállítást tervezhettünk a város kozmikus otthonosságot közvetítő galériájába, a
Baumhorn Lipót műépítész által épített egykori zsinagógába. Kiállításunk, mely Pünkösd
idején nyílt meg, akarva-akaratlan részévé vált a többezer éves bibliai ünnepre történő
készülődésnek. (Mint ismeretes, Pünkösd a keresztény egyház egyik fő ünnepe, mely
a Húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. Elnevezése a görög ..pentekosztész"
/ötvenedik/ szóból származik. Eredetére Mózes könyveiben bukkanhatunk rá: a pészach
utáni ötvenedik napon, a Hetek ünnepén, sabbathkor az aratás, később a Tízparancsolat
adományozásának az emlékét ülték meg. Pünkösd ugyanakkor az ókeresztény egy ház
születésnapja. A keresztény egyház annak emlékére tartja elevenen, hogy Jézus
mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra, akinek közvetítésével
kiáradt, kitöltetett a világba.)

A Kárpát-medencében a Pünkösdre történő várakozás, a kereszténység felvétele előtti
őseurópai tavaszi népszokás, a tűz ünnepének továbbélése is, mintegy a bibliai ünnepkör
„gyújtópontjaként". A várakozás május elsejei kirándulásokkal, majálissal, májusfa-
állítással is összefonódott. E tradíció életképességének bizonyítéka az ateizmus
vallásának egyik tömeg-rituáléja, a nemzetközi munkásosztály megszokott május elsejei
felvonulása is, amit Európában 1890 óta jegyez a történelem.

Nehéz lenne nem felismerni a tűz elem ambivalens aktivitását az egykori élenjárók
és követők ideológiájában, kultúrájának „avantgárdjában". Annál is inkább, hiszen —
miképp azt Melocco Miklós egy interjúban, a Miskolcon felállítandó Széchenyi-szobra
kapcsán, rezignáltán konstatálta — az utca emberének vizuális ,.fogadókészsége" még
mindig a szocreál didaktika szintjén mozog. Hiszen a vonatkupékban, várótermekben,
az iskolák folyosóin többnyire ma Benczúr, Paál László, Munkácsy — mint a leg-
nagyobb magyar festők — vannak bekeretezve, üveg alá téve. Néha egy-egy Szinyei-
Merse, ám a nagyüzemi faliújság-propaganda mindazt, ami Szinyei-Merse Majálisán
túlmutat, ártalmasnak találhatta a magyar dolgozók számára. (Mintha a Majális egyfajta
cezúra lett volna a szocreál cenzúrában.) Pünkösdre orientált szolnoki kiállításunk
programjában is előkelő helyen szerepelt a szocialista realizmus és viselkedéskultúra,
hiszen úgy tűnik: többek közt onnét kell újra felemelni a fonalat — avant-griinelolni
— ahhoz, hogy ne csak az elefántcsonttornyokban legyen magától értetődő: ..Mester.
hogy is van az a hajnal pírja?" Ugyanis az egyes alkotói műfajok közízlés általi
megmérettetését — a (köztéri) szobrászaton kívül — a legkevésbé az építészet kerül-
heti el.
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A Magyar Építészeti Múzeum kutatói több mint egy évtizede gyűjtik és rendszerezik
a hazai szocialista realista architektúra dokumentumait. Az 1992 telén Budapesten
rendezett kiállításuk a tervezett két hónap helyett csak egy hónapig volt látogatható. E
sajnálatosan rövidre sikeredett fővárosi bemutató megtekintésekor vetődött fel az ötlet.
hogy érdekes és tanulságos lenne országos körútra bocsátani az anyagot. Annál is
inkább, mert remélhető, hogy tervtárak mélyén porosodó tervrajzok és fotók, esetleg
makettek is előkerülhetnek, tovább gazdagítva a Magvar Építészeti Múzeum
gyűjteményét, valamint, ha nem is műemléki, de hathatós önkormányzati védettséget
nyerhessenek a szocreál architektúra legjelesebbnek ítélhető produktumai. És nem
utolsósorban, a tárlat hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban megértsük és talán valamelyest
áldásosabban gyakorolhassuk napjaink építészetét. Azt reméljük, hogy a hazai szocreál
intermezzo a megfelelő helyre kerülhet a magyarországi építészet történetében.

E kiállítási körút első állomása az egykori Sztálinváros, az avantgárd kiállításairól
legendás Uitz-terem volt 1993 tavaszán. Most, 1996-ban a Szolnoki Galériában a téma
ismét nyilvánosságot kapott. Az elmúlt négy évben nagyobb figyelem jutott az európai
diktatúrák művészetének, így a szocialista realista architektúrának a kutatására is.
Nagyszabású kiállításokat rendeztek e témakörben Bécsben, Londonban, valamint
nemzetközi tudományos konferenciákat szerveztek Berlinben és legutóbb a Pozsony
melletti Szomolányban is. A szolnoki kiállítás alkalmával újra kézbe vehető a Magyar
Építészeti Múzeum „Építészet és tervezés Magyarországon 1945—1956"' című
katalógusának Hajdú Virág és Prakfalvi Endre művészettörténészek által szerkesztett,
több nyelvű, bővített, átdolgozott kiadása, azzal a módosítással, hogy a korszakhatár
1959-re tolódott ki. Indokolttá tette e három évnyi „ráadást", hogy az 1956-ban elindított
építkezések az évtized végére fejeződhettek csak be, valamint az. hogy ekkor tervek
készítésére is lehetőség nyílt, melyek élesen elváltak a szocreál kényszerű
„közjátékától", és a korábban nem vállalható európai és modern tradíció folytatásának
igényével léptek fel. E néhány átmeneti esztendőt az új lakótelepek sem terhelték még
meg.

Az ötvenes évek épületeiről elmondható, hogy akár egészségügyi, akár város-
esztétikai szempontból még mindig messze fölülmúlják a hatvanas-hetvenes évek
rákkeltő — vasbetonpaneles „lakóépületeit". Mindez annak ellenére így van. hogy a
magyarországi szocreál intermezzo még a „haladó hagyományként" megcélzott hazai
és nemzetközi klasszicista architektúra árnyékaként sem — legfeljebb fojtogatóan
lefokozott, huszadik századi inkarnációjaként — értékelhető. A hetvenes évek
világjelenségeként posztmodern, illetve posztindusztriális áramlatokkal, egyfajta
radikális eklektikával szembesülhettünk mind a gazdaságban, mind a kultúrában, az
irodalomtól a képzőművészeteken át az építészetig. Szűkebb szakmánkban meglepve
tapasztalhattuk, hogy a világ építészeti sajtója olyan produktumok szerzőivel volt lelc.
akik a „kifulladt modern" architektúrát a szocreál eszköztárát is jellemző „klasszikus"
elemekkel próbálták életképesebbé varázsolni. Gondoljunk az olasz diákként
Moszkvában ösztöndíjas és annak szellemétől elragadtatott Mario Bottá házaira, vagy
Aldo Rossi szikár struktúrájú temetőire és középületeire, de akár az osztrák Kricr-Fivérek
lakónegyedeire, melyeket a fasiszta építészetben (is) fellelhető arányrendszerekkel való
kokettálással vádolt meg a szakmai közvélemény.

Mintha a lét minden szférájában Jung pszichológiájának regresszió-tétele lett volna
tetten érhető: Ha valaki az akadályt biztosabban akarja venni, előtte pár lépést hátralép
az „ugrás sikere érdekében". Hogy ez az ugrás mennyire behunyt szemmel valósulhatott
csak meg, példázza a nyolcvanas évek dekonstruktivizmusának közjátéka, a legújabb
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kori technika mindenhatóságába vetett hit alapjaiban történő megrendüléséről, valami
mindent áthatóan súlyos hiányérzetről — nihilről, szép szakmánkban egyenesen az
építészet haláláról — árulkodva. (Magyar Építőművészet 1996/1. szám) Megjegyzem.
hogy e dekonstruktivizmus — a húszas évek forradalmi szovjet-orosz avatgárdja mellett
— a második világháború (hadi)kommunizmusának ős-szocreál traumájából (is)
táplálkozhatott.

Milyen útkeresés, illetve megújulási vágy vezérelt bennünket, hogy gyakorló vidéki
építészként megpróbáljunk megfelelni a Szolnoki Galéria és a Magyar Építészeti
Múzeum megtisztelő felkérésének, a hazai szocialista realista architektúrával való
egyidejű bemutatkozásra? Hiszen apáink nemzedékével folytatott kávéházi beszél-
getések során úgy érezhettük, hogy a szocreál intermezzo alkalmával igaz hittel alkotni
olyat lehetett, mint amilyen az erekció vasnadrágban. Derékba tört életpályákkal, időnek
előtte meghalt nagy egyéniségekkel szembesülhetünk Nyiri Istváa Lauber László.
Rimanóczy Gyula, Janáky István és mások művei láttán. Mégis, egyetemes — ha tetszik,
internacionális — mércével mérve, a magyarországi szocreál építészet a lehe-
tőségekhez képest mértéktartó megnyilvánulása annak a világjelenségként tapasztalható
huszadik századi birodalmi procc-architektúrának, mely Hitler, Sztálin, Mussolini, de
az amerikai Jefferson-klasszicizmus építészetére is jellemző.

Nem beszélve a szintén érzékenyebb művészi vénával megáldott (vagy megvert) —
és sajnálatosan a másodvonalba szorított — Tálos Gyula iparművész és belsőépítész
zömmel megvalósításra nem került ideálterveiről, melyek sorában most csak az
1950-ben készült Béke avagy Városkép, Múlt és Jelen. Keresztül címet viselő festett
perspektivarajzot említenénk meg. A még napjainkban sem jelentőségének megfelelően
ismert és elismert Tálos néhány felépült tervének tiszta, világos alaprajzai, mértéktartó
ízléssel megkomponált homlokzatai mai szemmel is igazolhatják, hogy az
internacionális, modern építészeti gondolkodás és a helyi történelmi, kulturális — ha
tetszik: nemzeti — tradícióval köszönőviszonyt tartó szemlélet egymást felerősítő
impulzusok is lehetnek, ha valaki a jelszavak helyett az emberre figyel. S talán
gondoljuk meg, hány olyan városunk van, ahol mélyebb történelmi és kulturális
gyökérzet híján még mindig a szocreál a legelfogadhatóbb tradíció... Tatabánya. Komló.
Várpalota, Ózd, Tisza-, illetve Dunaújváros — és még folytathatnánk e sort. E
települések falai közt felnőtt egy újabb generáció: ,.a szocreál forradalom gyermekei".
akiknek ez az egész provinciális szovjet birodalmi procc — a maga sajátos tárgyi és
viselkedéskultúrájával — valami elvarázsolt ,.camp"-ként jelent meg. Vörös nyak-
kendős mesebeli hazugságként, májusi léggömbökkel és az ötvenfilléres fagylaltokkal
együtt — valóságos és a maga nemében, jobb híján: érték.

A Szolnoki Galériában bemutatott munkáink egy része még olyan vidéki
tervezővállalat rajzasztalain született, melyet — sok más társával együtt — a szocreál
hajnalán, központi utasításra hoztak létre. Szűkebb-tágabb pátriánk potentátjaival,
valamint vállalatunk vezetőségével a szépemlékű tervtanácsok alkalmával folytatott
üdvös „súrlódások" során hangzott el például a tatai új köztemetőbe megépítendő-
megépült temetőkápolnánk tervrajzai felett a „sztálinbarokk" jelző. E szellemesen pikírt
kritikai észrevétel azóta is meditációra késztet bennünket, annak ellenérc, hogy az épület
terének és formavilágának megfogalmazásakor inkább a tatai Esterházy-kertek és Fellner
Jakab építészetének hagyománya, valamint egy sajátos, talán későhuszadik századi
világjelenségként is érzékelhető — organikusan dekonstruktív — szemlélet lebegett
előttünk. (Kétségtelen az is, hogy ilyen méretű belső falfestmény, mint Keserű Ilona
több mint kétszáz négyzetméternyi monumentális műve. körben, a kápolna
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enteriőrjében, bizony a szocreál közjátéka óta — hála a legfrissebb tatai polgárság
összefogásának — nemigen valósult meg.

A tatai új köztemető eszmei középpontját jelző haranglábat, mely a Műcsarnok—
Soros Alapítvány és a Magyar Kereskedelmi és Hitelbank jelentős anyagi támogatásával
készült, a nagyközönség először 1989 nyarán Budapesten, az ..Architcktonikus
gondolkodás ma" című kollektív kiállítás térszimbólumaként láthatta a Műcsarnok
főbejárata előtt, a Hősök terén. Innét szállítottuk végleges helyére, a tatai temetőbe. E
harangláb ideiglenes anyagból, fából megépített stilizált atornrakéta. — egy súlyos
későhuszadik századi kollektív halálszimbólum — méhben az atomtöllet helyett
lélekharang van.

A harangláb első eleme az ARCHEROCKETTON-sorozatnak. melynek több más
megvalósult — vagy csak tervrajzon elgondolt — példája a kiállításon is megtekinthető.
Ilyen a Dorogi Polgármesteri Hivatal megbízásából a város Főterére épített második
világháborús emlékmű, melyet 1993. május 9-én. a Megbékélés Ünnepen avattak fel.
A körülbelül három méter magas, égnek irányított löveg formájú, mészkő és acél
rakétatest" — a hősökre és áldozatokra emlékeztető — léleklángol óvó örökmécsessé
szublimálódott. Könnyen felismerhető, hogy az alapgondolat nem új. hiszen lém ege az
Ótestamentumban, — Ézsaiás szentenciájában — olvasható: ,,Kardból kaszát... és nép
népre többé fegyvert nem emel és háborúságot többé nem tanul".

Az ARCHEROCKETTON-sorozat e többezer éves tradíció későhuszadik századi
aktualitás-keresése az építészet és a szobrászat köztes területén. Szolnoki barátainkkal
már hosszú évek óta beszélgettünk, hogy e gondolatkör folytatását — kardból kaszát,
ágyúból harangot, rakétából napórát, militarista objektumból meditációs objektumot —
miképp lehetne esetleg Szolnok egy csendesebb zöldterületén, játszótérnek,
pihenőparknak is alkalmas módon kialakítani. A ..rakétából-napórát" gondolat Pünkösd
vonzásában a tűz elem pusztító aspektusának civilizálását, szublimálását is jelentheti,
valamelyest a májusfa állítására is utalhat. Ötletünket — amit éhben a város kulturális
bizottsága már 1991-ben támogatott — benyújtottuk a Magyar Nemzeti Kulturális Alap
képzőművészeti pályázatára is, melynek elnyerésével miit lehetőségünk arra. hogy e
kiállításon Napóratervünkkel bemutatkozhassunk a városlakó polgárok érdeklődésére
számot tartva. Valószínű, hogy munkáink közt szerepelni fog az Első Magyar Látvány tár
Alapítvány kiállítóháza is, mely egy századelőn modernizált vízimalomból kialakítottan.
ez év nyarán, — a millecentenárium előtt is tisztelegve — nyitja meg kapuit
Tapolca-Diszelen.

Zádor Anna művészettörténész-professzor, az egyetemes és hazai klasszicista
architektúra európai hirű tudósa, nem sokkal halála előtt, egy — a szocialista realista
építészettel kapcsolatos — beszélgetés során hangsúlyozta, sohasem csak egyetlen
hagyomány létezik, annak ellenére, hogy mi magyarok mindig hajlamosak vagyunk csak
egy stílusra, vagy irányzatra esküdni, társadalmi rendszerektől függetlenül, az élet
bármely területén. A Szolnoki Galériában rendezett Fény és szelek című kiállításunkkal
a hagyományok sokféleségét, a „szépbe szőtt hit" folytonosságát a mindig-megújulás
szabadság-kísérleteit szeretnénk tetten érni, tiszteletben tartva azt. hogy minden kor a
maga nemében a legnehezebb és a legellentmondásosabb.
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