
véleménye a korról és annak mûvé-
szetérõl. Belsõ impulzusok, transz-
cendens megérzések alapján dolgo-
zott, erõs szálakkal kötõdve az isten-
ség állapotához, amely számára nem
annyira misztikum, filozófiai kate-
gória, mint inkább személyes él-
mény volt.

Még a fentinél is öntörvényûbb
egyéniséget ismerhetünk meg Papp
Gergely (1922�2000) személyében,
aki ugyan nem volt tudatos mûvész,
mégis értékelhetõ fotográfiai telje-
sítményt hagyott hátra. Megszál-
lottsága Csontváryéval hozható
párhuzamba. Teljes mértékben au-
todidakta, aki nem tanult meg írni-
olvasni, volt vagy két tucat alkalmi
foglalkozása, rendezetlen családi éle-
te, szegénységébõl következõ nélkü-
lözése, valamint diszlexiás betegsé-
ge, amely eleve meghatározta a kül-
világgal való viszonyát. Papp a
fotózás alapjait bátyjától tanulta
meg, anélkül, hogy bármi fogalma
lett volna a fotómûvészetrõl, annak
stílusairól, történetérõl. Mások szó-
rakoztatására kezdett el fényképezni,
ajándéknak szánva a felvételeket a
környezetében élõ embereknek, akik
egyben a modelljei is voltak. 

A képi perspektívát nem érzékel-
te, beállításai ezért síkszerûen szín-
padiasak, s legtöbbször úgy expo-
nált, hogy az alanyok még be sem
álltak rendesen a képbe. Felvételei
pont tökéletlenségükbõl, antieszté-
tikai jellegükbõl következõen egye-
diek, utánozhatatlanok. Minõségü-

ket � paradox módon � a tanulatlan-
ság, a mûveletlenség alapozza meg,
s ugyanúgy kívül állnak mindenféle
szakmai kategórián, mint ahogyan
Csontváry képei sem illeszthetõk be
egyetlen stílusba sem. �Kaposi Ta-
más igyekezett nem hinni Istenben,
de dolgozott vele. Papp Gergelynek
viszont, ahogy a mûvészetrõl, úgy
Istenrõl sem volt semmi fogalma.
Mûveikben mindazonáltal a ki-
mondhatatlan megtapasztalásának
fenséges pillanatát lehet átélni ab-
ban, ahogy világok között közvetíte-
nek� � állapítja meg Miltényi.

A kötet nemcsak olvasmányként
érdekfeszítõ, hanem grafikailag ki-
mûvelt tárgyként is megkapó.

SZOMBATHY BÁLINT

(Bohony Kiadó, Budakeszi, 2006, 
176 oldal, ármegjelölés nélkül)

MEGGYESI TAMÁS:

AA  2200..  sszzáázzaadd
uurrbbaanniisszzttiikkáájjáánnaakk
úúttvveesszzttõõii

A legtöbb ember a mûvészetek kö-
zül, mint legkézenfekvõbbel, az épí-
tészettel kerül folyamatos kapcsolat-
ba. Lakni ugyanis mindenkinek kell
valahol, s még a hajléktalan sem tud
elvonatkoztatni a minduntalan sze-
me elé kerülõ látványtól. Az építé-
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jelenbõl következtethetõ trendek vá-
zolása is: utópia és egyetemesség,
intimitás és világkommunikáció, jö-
võ vagy jövõtlenség.

Szót kell ejteni kicsit bõvebben a
Terc Kiadóról is, építészeti szak-
munkák és népszerûsítõ kiadványok
megjelentetõjérõl. Az egyes szerzõk
és a belsõ munkatársak jelentõs sze-
repet vállalnak kiadványaikkal, mind
a szakmán belüli kommunikáció-
ban, mind a szélesebb spektrumú is-
meretterjesztésben. A kezükbõl ki-
kerülõ könyvek tipográfiája tetsze-
tõs, a tematika miatt igen fontos
illusztrációk technikailag tökélete-
sek, és jól kiegészítik a közölt szöve-
geket; mindkét olvasóközönség szá-
mára marandó élményt (és tudomá-
nyos munkaeszközt) jelenthetnek.
Bár viszonylag kicsi részt foglalnak
el a hazai könyvkiadásban, a hozzá-
értés, valamint a teljesítmény ered-
ményeképpen azt teljesen uralják.
Meggyesi Tamás monográfiája is eb-
ben a szellemben készült: a megszo-
kottól eltérõ formátuma, széles mar-
gói, melyeken helyet kapnak a fõszö-
veghez tartozó hivatkozások, illetve
az igen szemléletes, rajzként is önál-
ló illusztrációk, valamint a fõszöveg
talp nélküli, modernista betûtípusa
egyaránt tartalom és látvány szüksé-
ges egységét mutatják.

BUDA ATTILA

(Terc Kiadó, Budapest, 2005, 
288 oldal, 4800 Ft)

RReemmbbrraannddtt  440000

RRee::  mmbbrraannddtt

Érdekes, egymásnak válaszolgató
ikerkiállítás fogadja a látogatókat a
Szépmûvészeti Múzeumban. Az
üzenetet az öreg mester, Rembrandt
fogalmazza meg, a feleletet kortárs
mûvészek adják, vagy éppen küldik
tovább, forwardolják a látogatók felé.

A 400 éve született festõtõl réz-
karcokat és néhány rajzot láthatunk.
Az elõbbiek különlegessége abban
rejlik, hogy a lapok nehezen viselik a
fényt, ezért viszonylag ritkán nyílik
alkalmunk megcsodálni õket. Érde-
mes kihasználni az alkalmat.

A rézkarcok esetében elsõre
szembetûnik a mûfaj testre szabott-
sága Rembrandt számára. Mintha
kifejezetten a fény-árnyék festõjének
találták volna ki ezt a technikát, mely
olyan plasztikus megfogalmazásra
ad lehetõséget a megvilágítás tekin-
tetében, hogy éppúgy alkalmas a
holland csatornák felett gomolygó
páradús légtömegek lágy érzékelte-
tésére, mint az arcbõrön található fi-
noman megbújó ráncok vagy eset-
leg bõrhibák felfedésére.

Az egyik számomra kedves kép
azt a jelenetet mutatja be, amikor az
angyalok felébresztik a pásztorokat
Jézus születésének örömhírével.
A drámai fénykomponálás erejét az
angyalok bája ellensúlyozza. A �fõ-
angyal� feje felett úgy keringenek az
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szet otthonossá változtatja a világot,
megnyugtat, vagy éppen ellenkezõ-
leg: felkavar, ingerültté és frusztrált-
tá tesz. Arról nem is beszélve, hogy
az építõmûvészetnek nem egyetlen
célja a lakóépületek létrehozása;
egyházi épületektõl a legkülönbö-
zõbb hivatali, oktatási, szociális és
egyéb célokig funkciójuk szerint
igen változatos objektumokat emel,
amelyek hosszú évtizedeken, évszá-
zadokon keresztül generációk sorá-
nak adják ugyanazt (?) az
élményt.

Az építmények törté-
neti szemlélete tehát a
puszta gyönyörködésen
túl valójában egy társada-
lom önképének elmélyí-
tését segítheti elõ. Mi
született önerõbõl, és mit
erõltetett a településekre a hatalom
vagy a pénz; változatlanul álló külsõ
falak mélyén miféle tér- és funkció-
átrendezõ akaratok mûködtek; mi
maradt csak az emlékezetben, s mi
lett a valóságban is mûemlék a vele
egy idõben épültek vesztése után �
olyan kérdések ezek, amelyekkel
szembe kell nézni. Ahogyan e könyv
szerzõje zárómondataiban fogal-
maz: �minden valódi építészet elke-
rülhetetlenül világnézeti állásfogla-
lás is�.

A kötet bevezetõjeként olvasha-
tó, a történetiséget, valamint a
struktúravizsgálatot ötvözõ össze-
foglalás a városépítészetet elsõsor-
ban a méret/arány-változás és a kon-

centráció függvényében jelentkezõ
problémaként definiálja. A jelenkor
urbanisztikai gondolkodásának
megértésére törekedve a szerzõ átte-
kinti az azt befolyásoló hagyomá-
nyokat: a (szociál)utópista, az urbá-
nus és antiurbánus, valamint a kert-
városi elképzeléseket. Ezt követõen
a jelen és a jövõ vonalán haladva
bontja ketté tárgyalandó témáját. Is-
kolák és nagy építészegyéniségek
egymást erõsítõ vagy ellenpontozó

tevékenysége nyomja rá
bélyegét a modern város-
építészetre: a moderniz-
mus, a szovjet avantgárd,
a Bauhaus, az olasz futu-
rizmus, Le Corbusier is-
mert szavak, nevek, kife-
jezések az építészettel kü-
lönben nem behatóan

foglalkozók számára is. A fiatalab-
bak és a beavatatlanok között azon-
ban meglepetést okozhat a német és
olasz fasizmus, valamint a szocreál
építészetének árnyalt, részletes, min-
den körülményt figyelembe vevõ
tárgyalása, amely ráadásul mindezt a
közelmúlt rájuk vonatkozó értékelé-
sével is ütközteti. A modern társa-
dalmak népességrobbanása addig
nem ismert kihívások elé állította az
építészetet, amire a számtalan példá-
val alátámasztott tömeges lakásépí-
tés válaszolt. Az evvel járó méretnö-
vekedés azonban felvetette a város-
nak mint rendszernek a szemléletét:
a vonatkozó fejezet a kötet egyik
legérdekfeszítõbb része. Ahogyan a
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