
Vizuális szennyeződések 
SZUROMI PÁL 

(Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 

A kultúra szférájából sem hiányoznak a reformtörekvések. Tele vagyunk ötletekkel, 
jó szándékkal, változtam akarással. Ennek ellenére mintha éppen csak döcögne a 
kultúra, a művelődés szekere. Néhány évvel ezelőtt például a makói népművelők friss, 
újszerű programmal álltak elő. "Napos oldal" címmel országos fotópályázatot és 
kiállítást szerveztek, amellyel életünk humoros, ironikus és komikus jelenségeire 
akarták figyelmünket terelni. Ám újszerűség ide, friss ötlet oda: a rendszeresen 
ismétlődő tárlatok valahogy nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Kiderült, a 
művek többsége inkább csak heccelődött, jópofáskodott. Holott ezúttal egy sajátságos, 
változatos nézőszögre lett volna szükség. Azt is mondhatnám: valódi szellemességre. 
De nem. A vizuális komikum nem adja meg magát egykönnyen. 

Persze a vizuális tragédia sem. És most korántsem valami olcsó szójátékkal élek. Ha 
az igényes, tartalmas környezet vagy műalkotás egyfajta vidám, ünnepi perceket nyújt a 
szemünknek, a közérzetünknek: akkor a fordítottja is igaz. Nos, egy másik fotópályázat 
éppen ez ellen akart hadakozni. A szegedi múzeum nemrégiben megyei kiirást tett 
közzé, amelynek témája a "Vizuális szennyeződés" volt. Vagyis a szervezők városaink, 
falvaink ellentmondásos, Ízléstelen és bántó környezeti részleteit szerették volna 
viszontlátni a felvételeken. Természetesen hatásos, esztétikai minőségű előadásban. Más 
kérdés, hogy ez a valóságfeltáró, orientáló igényű kiállítási terv is kútba esett. Kevés 
pályamű érkezett, s hovatovább ezekből is hiányzott az érdemlegesebb "kutatómunka". 
Vizuális közhelyekből pedig nem érdemes tárlatot kreálni. Ennél többet akartunk. Hit
tünk a negativ példák felrázó erejében. Ezek szerint azonban a vizuális szennyeződések 
látvány és jelenségkörével sem könnyű megbirkózni. Sem a fotósoknak, sem a minden
napok emberének. 

Miért idézem e kudarcra ítélt kiállítási elképzelést? Főként azért, mert az itteni 
jegyzetek is valami hasonló szerepre vállalkoznak. Azaz: tárgy- és környezetkultúránk 
néhány fonák, felemás vonásáról szólnék, amelyek nyilvánvaló kapcsolatban állnak tár
sadalmi életünk gazdasági, szociológiai és szellemi folyamataival. Igaz, e mostani írás 
semmiképpen sem vetekedhet a meghiúsult tárlat hatásával. Már a klasszikus esztétika 
észrevette: csínján kell bánnunk az elképesztő, zavaros és rút jelenségek ábrázolásával. 
Az irodalmi, publicisztikai műformák még csak elviselik valahogy az ilyen mozzana
tokat: a vizuális művészetek viszont nem. Itt ugyanis túlságosan mellbevágnak ben
nünket a szépség- és harmóniaeszménnyel ellenkező látványok. És mégis: talán érdemes 
beszélni azért a vizuális szennyeződésekről. Annál inkább, mivel szemlátomást 
sűrűsödnek, halmozódnak az efféle képződmények. 
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Ahogyan a környezetszennyeződés mértéke is aggasztó méreteket öltött. Tudjuk: 
világszerte veszélyben forog a vizek, a növények vagy a levegő tisztasága, nem is szól
va a városi élet zajártalmairól. Szerencsére arról is tudomásunk van: mindezt már egyre 
komolyabban veszik a legtöbb országban. Nálunk is. Elvégre nem kisebb tétről van szó, 
mint az elemi, egészségesebb létfeltételek biztosításáról, amelyeket majd unokáinknak is 
el kell viselni. Sajnos az ember alkotta tárgyi környezet szennyezettségi mutatóival jóval 
kevesebbet foglalkozunk. Pedig ez a terület ugyancsak beletartozik e globális 
kategóriába. Jóllehet Ráday Mihály te'eviziós és egyéb tevékenysége jóvoltából 
valóságos nemzeti mozgalom indult meg városaink, érdemesebb épületeink 
megóvásáért, de az eredmények szükségszerűen korlátozottak. Már csak azért is, mert 
elsősorban az épitészetre, egyben a nemesebb hagyományok megőrzésére esik a 
hangsúly. Ami kétségtelenül alapvető, perdöntő kérdéskör. Nem véletlen így, hogy 
Ráday úttörő értékű munkássága pontosan erre irányul. Először itt kell szembeszállnunk 
a vizuális szennyeződéssel, igénytelenséggel. Csakhogy a környezetkultúra ennél 
öblösebb terület. Ráadásul a Ráday vagy Kerényi József és Makovecz Imre típusú 
szakembereket könnyedén megszámlálhatjuk. Pedig városonként,.. de legalább 
megyénként kellene belőlük egy-egy hasonmás. 

Ha már az építészetet emlegetem: hadd folytassam mondandómat egy irodalmi 
jellegű analógiával. Mesterházi Lajos arról írt egy helyen: meglehetősen szerencsés em
ber volt. Legalábbis ami látáskultúrájának csiszolódását illette. Barátai között ugyanis 
akadt egy érdekes építészmérnök, akivel elég gyakran sétálgattak, csellengtek a város 
utcáin. Ilyenkor e hallgatag ember meglepően beszédesnek bizonyult. És miről is 
elmélkedhetett volna, mint a mellettük lévő épület, utca vagy környezetrészlet 
mineműségéről. Pontosabban: érzelmi, szellemi hiányait fogalmazta meg. Mert 
igényes, kicsit telhetetlen alak volt. Utálta az "Ez van, ezt kell szeretni" magatartást. 
Inkább az érdekelte: hogyan, miként lehetett volna szebbé, praktikusabbá tenni a városi 
miliőket. Nos, magam is kicsit hasonló magatartást szeretnék követni. Először 
nézelődjünk az utcákon, a tereken, majd haladjunk beljebb és beljebb, egészen 
lakásainkig. Közben célszerű lesz megállókat is beiktatnunk, ahol morfondírozhatunk a 
szóban forgó jelenségek színéről és visszájáról. 

Legelőször mindenesetre közeledünk Szeged felé. Hogy Pestről jövünk vagy 
Vásárhely felől? Lélektanilag majdnem mindegy. Jó érzés hazatérni. Ami azonban a vi
zuális fogadtatást illeti: az utóbbi irányra voksolok. Hiszen a város bejárata előtt afféle 
"gázmécsesek" vöröslenek a levegőben. Szinte odatapad hozzájuk tekintetünk. 
Érzékletes, értelmes jelenségsorral van dolgunk. Igaz, nem műalkotások: mégis valami 
lényeges dolgot közölnek a város életformájáról. Mint ahogy a következő látvány is 
beszédes. Csak éppen durva, lehangoló. Mert a település közvetlen bejáratánál, a József 
Attila sugárút végén otromba, monstrum panelház "köszönti" az autón érkezőt. De töb
bé-kevésbé így van ez akkor is, amikor másfelől közeledünk az Alföld metropolisa felé. 
Mintha e város megfeledkezne a köszöntés gesztusáról! És most nem bombasztikus, 
parádés látvány variációkra gondolok. Inkább csak egyféle harmonikusabb, esztétikusabb 
épület- és kömyezetalakitásra, amelyben a változatosságnak és az átmeneti ritmusoknak 
ugyanúgy szerepe lehetne, mint egy-egy magvas, értékes szobrászati alkotásnak. 

Szeged azonban egyéb tekintetben sem fogadó város. Pedig, ha felülnézetből szem
léljük a település látképét, akkor hamar észrevesszük: minden adottsága megvan ehhez. 
Nem elég, hogy minden irányban nyitott, körkörös sugárút szerkezettel rendelkezik, de 
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mellette még ott van a viszonylagos épségben megmaradt, változatos és történelmi 
szépségű városbelső is. Ahonnan a jellegzetes, kiemelkedő épületek, környezetegyüt
tesek sem hiányoznak. Ennek ellenére az ide igyekvő autós jóformán semmit sem láthat 
meg a város kettős arculatából. Abból, hogy egyszerre egy régi és egy korszerű 
településre érkezik. Mert e nagyvárosnak alig van jellegzetes, értékelhető és hiteles 
sziluettje. Hol a lakónegyedek monoton, zsúfolt tömbjeivel kell szembesülnünk, máshol 
meg rosszul telepitett, hatalmas munkásszálló töri meg a karakteresebb, harmonikusabb 
városképet, (lásd: Kossuth L. út végénél). Mindenesetre fura, ellentmondásos helyzetet 
rögzíthetünk. A szegedi honpolgár mindenekelőtt városának kivételes rangú történelmi 
magjára büszke, ám ilyenképpen is eltakarja ezt a külvilág elől. Holott egy nyitott, 
tágíerű településsel állunk szemben, ahol a régi- és korszerűbb épületegyüttesek 
levegősebben, tagoltabban is elférnének egymás mellett. Már csak azért is, hogy a 
város kivülről is önmaga összetett, hiteles látképét mutassa. 

A képzeletbeli autós azonban előbb-utóbb célba ér. Itt vagyunk tehát Szeged bel
városában: a történelmi atmoszférájú utcákon, tereken sétálgatunk. Az egyik pillanatban 
még gyönyörű szecessziós házak tűnnek fel. Valósággal élvezkedik a tekintetünk, hiszen 
általában elszoktunk a gondosan komponált, részletgazdag látványoktól. Különösen, ha 
épületekről van szó. Ezúttal viszont az az érzésünk: művészi képződményeket, igazi 
műalkotásokat látunk e környéken. Más lapra tartozik, hogy a klasszikus szépségű 
városrészek egységét is meg lehet bontani. Sőt, meg kell bontani. Mivel egy-egy új 
középületet kell beiktatni a régiek közé. Szó se róla: emberpróbáló építészeti feladat. 
Korszerűnek lenni, közben alkalmazkodni. 

Alkalmazkodni. Alázatosnak lenni. Sétáljunk csak a Széchenyi tértől az Anna-kút 
felé! Mindjárt a sarokról két elképesztő példát is érzékelhetünk. A postaigazgatóság 
hatalmas, geometrikus épülettömbje ugyanis éppúgy szétrobbantja a hagyományos, 
harmonikus környezetet, mint a Délép székház fantáziátlan, bombasztikus képződ
ménye. Hogy túlméretezettek az arányok? Ez még hagyján. De az anyagszerűségben, a 
szerkezeti elrendezésben sem látni a kapcsolatteremtési szándékot. Igaz, a Délép szék
ház tetején félkörös alakú, hokedli formájú motivumsor "díszeleg". Ez lenne talán az 
áthajlás dokumentuma? Csakhát ezt az építész sem gondolhatta komolyan. Neki is tudni 
kell: ezzel csupán egy funkciótlan, ízléstelen és bántó térszerkezetet teremtett. 

Ahogyan a Szeged Nagyáruház tervezője sem dicsekedhet túlzott alkalmazkodó 
készséggel. Látnia kellett: épülete viszonylag intim, klasszikus egységű környezetbe fog 
kerülni. Erre ő egy patetikus hatású, nagy lépcsőfeljáróval ellátott architektúrát alakított 
ki, amivel ugyancsak zsúfolttá és túlfeszítette tette az adott környéket. Vagy sétáljunk 
csak át a régi hídon, s menjünk tovább az újszegedi park mellett! Még a végére sem 
jutunk, de már a szemünkbe ötlik az útkereszteződés mellett éktelenkedő óriási 
"magasház" Igen, éktelenkedésről beszélek, mert merő tévedés volt e monstrumot ide 
tenni. Hisz feltűnően kilóg a "sorból": az Újszegedet jellemző kisvárosiasabb, buko-
likusabb környezetből. Igaz, a hatvanas évek környékén egyfajta vetélkedő folyt a váro
sok között. Ki tud nagy vagy még nagyobb házakat letenni. A szolnokiak is meg
csinálták ezt, majd a szegediek is követték őket. Persze a versengés jó dolog. A magá
nyos nagy házak telepítése viszont felelősséggel jár. Minthogy a rossz döntés egy egész 
városrész egységét elrondíthatja. 

Ám a rosszul elhelyezett köztéri szobrok is beleszólnak a jóérzésű emberek 
érzékenységébe. Bár Szeged a "szobrok városa" is: ennek ellenére mintha ezen a 
területen is felbolydult volna a hagyományosabb egyensúly. Itt van például Csáky József 
remek kis kubisztikus, plasztikája, a Táncoló lány. Hosszú ideig a Klauzál tér egyik 
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önállóbb egységű, intimebb térrészletében élvezhettük. Viszonylag semleges háttere 
volt, emberközelinek éreztük, mivel majdhogynem velünk egymagasságban álldogált. 
Az utóbbi időben azonban már nem tudunk gyönyörködni a város legszebb köztéri 
kisplasztikájában. Valamiért átkerült az Anna kúti megállóhoz, sőt magas talpazatot is 
kapott. így aztán minden a feje tetejére állt. Intim, kis szobor méretes, teátrális 
talpazattal? Ilyet csak csak a vicclapokban lehet látni. Ráadásul a zsúfolt, mozgalmas 
hátterek miatt nincs olyan nézetünk, ahonnan legalább a plasztika globális formaképe 
értelmesen kirajzolódhatna. Pátzay mester Kenyérszelő asszonyánál már nincs ilyen 
gondunk. Most ez a mű került az előbbi helyére. Csakhogy e monumentálisabb 
figurának meg kimondottan szűk a Klauzál téri sarokrész. Feszegeti, zsúfolja az adott 
miliőt, s ezzel együtt a térszerkezet harmonikusabb összhangzattanát is felbontja. 

* 

Aki csak okoskodó esztétizálást lát az előbbi észrevételekben, annak a maga módján 
igazat kell adnom. Elvégre mi van akkor, ha egy-egy szobor észszerűtlenül van el
helyezve. Mindettől még nyugodtan, szépen élhetünk - mehet a világ továbbra is előre. 
Ámde valójában bonyolultabbak a dolgok. Mert akár tudomást veszünk környezetünk 
milyenségéről, akár nem: a külvilág tartalmi és formai minőségei óhatatlanul visszahat
nak gondolkodásunk, érzelmeink és cselekvéseink módozataira. Akinek a szépelgő 
giccsképek imponálnak, maga is giccsember valahol. Pusztán a "csacsogó" felszín 
érdekli, ebből is csupán a számára kedvező, kellemes mozzanatok. Tökéletesnek, 
hibátlannak érzi önmagát, s észre sem veszi, hogy közben minduntalan "púderezi" az 
arcvonásait. 

A pszichológusok mindenesetre komoly dolgokat mondanak a környezeti hatások 
eredményeiről. Jóllehet mindössze egy állatkísérletre utalok, csakhogy a tanulságok ál
talánosabb emberi szintre is nyugodtan áttehetők. Nos, a tudósok egy része arra volt 
kíváncsi:miféle reakciókat vált ki a majdhogynem egyformaságig egyszerűsített ra
cionális, monoton élettér. Ahol jobbára csak vízszintes és függőleges ritmusok léteznek. 
Nem volt meglepő, hogy bizonyos idő elteltével egyféle mozgáskorlátozottsággal járó 
fáradékonyság lépett fel a kísérleti jószágoknál. Annál meglepőbbnek bizonyult az az 
időszak, amikor a hosszabb távú kísérleti bezártság után visszatérhettek megszokott, 
tágasabb és változékonyabb lakhelyeikre. Kiderült: a pácienseknek valahogy beszűkült 
az észlelő és cselekvési képessége. Többnyire csak azokra az ingerekre reagáltak, 
amelyek analóg szerkezetet mutattak a vízszintes és függőleges egységekből kialakítható 
térbeli, formai struktúrákkal. 

Ilyesmi lenne hát a lakótelepek, a bérházak lélektani hatása? Nagyon valószínű. Ám 
mi köze van ennek az előbbi példákhoz, ahol alig beszéltem e kérdéskörről? Nem 
véletlenül. A lakótelepi témát már-már túlexponáltuk. Kevesebb szót ejtettünk viszont a 
történelmi és a korszerű városrészek ötvöződéséről, egyszersmind az ezekben fellelhető 
szervetlen térképződményekről. Amiket magam is előtérbe állítottam. És itt tovább-
vihetjük az előbbi lélektani tanulságokat. Ha a mechanikus, monoton környezet egyfajta 
érzelmi, szellemi beszűkülést eredményez, akkor a változatosságban megnyilvánuló 
díszharmónia egy rejtettebb, bonyolultabb gondolkodás- és cselekvésformát indukál, 
amely ugyanúgy emberellenes, akár a korábbi hatás. Papp Gábor művészettörténész azt 
írja erről: "...a környezetünkben egyre gyorsabb ütembern halmozódó szervetlen rit
musok belénk épülése folytán egyre több döntési területünkön alkalmazzuk öntudatlanul 
vagy tudatosan ezt a miénktől jellegzetesen, sőt kifejezetten ellenségesen eltérő 
mértékrendet, és így, minthogy ezáltal a maradék organikus ritmusok is rendre 
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kiszűrődnek az életünkből, a dehumanizálódás folyamata ijesztően felgyorsul." 
(Művészet, 1977.22.0.) 

Organikus, anorganikus településszervezés? Szerves és szervetlen elrendezés? Aki
nek gyanúsan csengenek e gyakran alkalmazott átfogó kategóriák, annak egyszerűbb 
szavakat is mondhatok. Azt például, hogy dialektikus egység és folytonosság. Vagy azt: 
az átmenetek rendje. S ezekkel ugyanarra a jelenségkörre céloztam, mint amiről az 
előbb beszéltem. Csak itt megfoghatóbbak a dolgok. Mert az organikus, szerves épít
kezés korántsem zárja ki a formai, szerkezeti ellentéteket. Éppúgy lételeme, mint min
den eleven szervezetnek. Az emberi érzékelés, gondokodás azonban csupán úgy tudja 
elfogadni és egységesnek tekinteni az ellentétekben megbúvó feszültségeket, ha köztük 
az analóg, átmeneti formákat is felfedezi. Amennyiben hiányoznak e közvetítő, áthidaló 
láncszemek, akkor akaratlanul is elkedvetlenedünik. Zavart, bizonytalanságot érzünk. 
Költőibben szólva pedig azt, hogy "minden egész eltörött" 

* 

Ennyi autózás, sétálás és elmélkedés után talán nem ártana most már nyugalmasabb 
vizekre evezni. Beülni, mondjuk, egy-egy étterembe. Vagy bepillantani egy-egy 
művelődési házba, mert ott majd mindig van valami esemény. Persze kezdjük az elején. 
Itt ülünk tehát a Szeged Étterem egyik bokszában: várjuk a főurat. Közben akaratlanul 
is "felmérem" e közkedvelt helyiséget. Meglehetősen tágas belső tér, színes üvegabla
kok, a falakon pedig fa- és rézdomborításokból kiképzett népies, archaikus és jelképes 
díszítmények. Mégis hibádzik valami. Egyfajta nyomasztó zsúfoltságot, túldíszítettséget 
érzek. Hisz nem elég felfognom a falakra függesztett dekorációkat: közvetlenül a fejünk 
mellett is képek sorakoznak. S ha jól látom, szinte minden szegedi festő képviseltetve 
van egy-egy művével. Nem is szellemtelenekkel. Mégsem tudom igazán élvezni e 
munkákat.Többféle ok miatt sem. Először is: nincs megvilágításuk, így a funkciójuk is 
kétséges. Ugyanakkor stílusukban is jócskán eltérnek a fölöttük lévő domborításoktól. 
Vagyis zavaros eklektikát, túlcicomázottságot tapasztalok. 

Sétáljunk el most a Roosevelt téri halászcsárdába. Igazság szerint talán ott kellett 
volna kezdeni. Mindegy! Legalább bóklászhatunk, nézelődhetünk a Széchenyi tér 
környékén. És tényleg: az egyik kirakatban remek fotókat látok. Az aláírásokból az is 
kiderül: a megyében élő fotográusok java terméséből szerveződik ez az utcai mini
galéria. Ez igen, mondom magamban, valahogy így kell becsempészni a művészetet a 
hétköznapi emberek lelkébe. Adva van egy tágas kirakati felület, amellyel a csemege
bolt már nem tud mit kezdeni. Mondom: egy szuverénebb terű utcai minigalériát látok, 
ám ilyenformán sem felhőtlen az ég. Mert a fotók hátterét finoman mintázott tapéta ad
ja, ami ugyancsak elszürkíti az alkottasok tiszta, hatásos esztétikai értékeit. Nem is 
szólva a képek meglehetősen sűrű egymásmellettiségéről, levegőtlenségéről. 

Ám hasonló képlettel szolgálnak a hirdetőoszlopok is. Ha közelebb megyünk 
hozzájuk, akkor még hozzájuthatunk egy-egy érdekesebb, érdektelenebb információhoz. 
Tizenöt méterről viszont csak színes, zavaros tónus- és betűegyveleget láthatunk. És 
miért is ne? Elvégre alkalmanként egymás hegyére, hátára kerülnek a legkülönfélébb 
hirdetménvek: ahogy ezt a pillanatnyi helyzet diktálja. Nem hiszem azonban, hogy 
mindez szükségszerű dolog. El tudom képzelni: a plakátok, a hirdetmények között 
helyeket lehetne kihagyni. Netán egy-egy sötétebb, színesebb kiemelő sávval értelmes 
tagoltságot tudnánk biztosítani. így érdemlegesen funkcionálhatnának a városi 
reklámok. Kiabálhatnának, muzsikálhatnának sokrétű lehetőségeinkről, minthogy ez a 
dolguk. Ezt azonban csak érthetően, artikuláltan és dekodólhatóan szabadna tenniük. 
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Különben mi is úgy járunk, ahogy a kiváló Vance Packard írja a közlekedési gócokról: 
"Sok pályaudvar úgy hemzseg a hirdetőtábláktól és a kirakatoktól, hogy az utas alig 
találja meg a vonat indulását feltüntető táblát." 

A Bartók Művelődési Központ előtt nem fenyeget ilyen veszély. Világosan látom a 
programot: mit nézhetek meg a lenti, mit az emeleti teremben. Nekem az utóbbi a 
szimpatikusabb. Amíg viszont felérek az első szintre, addig kopott, máladozó, dísztelen 
környezetben kell haladnom. Ahogyan a tágasabb előtér is jellegtelen, semleges képet 
mutat. Néhány fotel, talán egy textília a falon, majd néhány hamutartó. Megfordultam 
már néhány művelődési házban falun és városon, s nem egyszer hasonló jelenségekkel 
találkoztam. Néhány keretbe öltöztetett repró, egy-egy hirdetés, továbbá áporodott 
bagószag. Pedig igazság szerint ezeknek az intézményeknek kellene példát mutatni a 
barátságos, ízléses és változatos környezetalakításban. Hiába csinálunk ugyanis ilyen, 
olyan kiállításokat, hiába beszélünk a vizuális kultúra fontosságáról, ha a közvetlen 
miliő valamiképpen meghazudtolja széptani elképzeléseinket. Illetve mit is beszélek? 
Majd elfeledkeztem az igazgatói irodákról. Ahol általában kellemes, gusztusos összkép 
fogad bennünket. így aztán alkalomadtán az az érzése az embernek: olyan közintéz
ményekbe csöppentünk, amelyekben a magánszféra előbbre való mindennél. 

Kicsit elkalandoztam, holott valójában a szegedi halászcsárdába indultunk az előbb. 
Nem baj: nincsenek nagy távolságok. Máris itt vagyunk ebben az intim, tiszta helyiség
ben. Ahol arról sem feledkeztek meg, hogy a szemünknek is legyen valamiféle "legelni 
valója". Nos, tényleg: a főfalon falfestmény díszeleg. Nemrég került oda, újszerű 
szerzemény. Mellékes most, hogy jellegtelen Tisza-parti részletet látunk. Fontosabb en
nél, hogy lényegében dilettáns művel kell szembesülnünk. Dekomponált szerkezet, 
aztán olcsó, hatásvadász porhanyós felületkezelés. Az igényesebb amatőr bizonyára le
tagadná, ha ilyet kreálna. Mint ahogy ténylegesen is megtudtam: amatőr munkáról van 
szó. És itt most nem az amatőrségre esik a hangsúly. Inkább arra gondolok: egy hajdani 
püspöknek vagy étterem-tulajdonosnak eszébe se jutott volna olyasmi, hogy szak
képzetlen emberekkel dekoráltassák ki intézményeik falait. Adtak magukra. 

Ezek után sétáljunk el például a könyvesboltok, az újságos pavilonok előtt. Nem 
mintha annyi pénzünk lenne, amennyivel csak a legfontosabb könyveket, folyóiratokat 
is megvásárolhatnánk. De így is kíváncsiak vagyunk. Annál inkább, mivel szebbnél 
szebb köteteket adunk ki. Igényes, változatos tipográfia: művészi, esztétikai gondosság. 
A könyvek, hetilapok egy részén azonban olcsó, hatásvadász borítólapokat látni. 
Hogyan gondozza Trabantját. - kérdezi az egyik kötet címe. Alatta pedig ténylegesen is 
ott van e szerény autó, amelynek motorházán gyönyörű nőszemély ül. Méghozzá 
csábosán, szexisen, felrakott lábmutatvánnyal. Hát, igen - sóhajtunk egyet, majd 
visszatérünk a józanabb gondolkodáshoz. Tehát mi köze van a Trabant-gondozásnak az 
intimebb, erotikusabb zónákhoz? Akárhogy is töprengek: jóformán semmi. És az efféle 
példákat ki-ki tovább szaporíthatja. Közben meggyőződhet róla: miközben a felelősebb 
szerelmi, barátkozási formákról papolunk, addig a másik oldalon a testiségre, szexua
litásra koncentráló magatartást propagáljuk. 

Ám így is örülök: rábukkantam egy olcsó, érdekes könyvre. Brenner György, a 
kiváló karikaturista írta, és a saját szakmájába akarja beavatni a gyerekeket. Éppen 
rájuk fér. Mert az igazi humornak, szellemiségnek nemigen van táptalaja az iskolákban 
sem. Sietek hát haza: olvasási kedvem támadt. Játszótér mellett haladok el, üres 
játszótér mellett. A lurkók most a padokban üldögélnek. Ilyenformán aztán valamivel 
alaposabban is megnézhetem e tipikus térképződményt. Valami u alakú betonkeretben 
álldogálnak a hinták, a mászókák, alattuk mindenfelé homokot látni. Csakhogy a leg-

350 



magasabb, legveszélyesebb gömbszerkezetek, csúszókák kívülrekedtek a patkóformán. 
Beton a talpazatuk, kilógnak a sorból. De miért? És miféle észjárás diktálja ezt a mo-
derneskedő keretformát? Fogalmam sincs. Mint ahogy azt sem tudom: mindeddig hány 
gyerek törte ki a nyakát-lábát ezen a suta, öncélú játszótéren. 

Egyszóval sok mindent nem értek tárgy- és környezetalakításunk logikájában. 
Ráadásul panelházi otthonunkban sincs teljesebb megnyugvás. Bár a szobák nagy 
részébe magunknak való szolid, világos tapétákat raktunk, a padlószőnyegek egyikét 
azonban még nem tudtuk kicsrélni. Ennek köszönhető, hogy itt ülök kis 
munkaszobámban, éppen a vizuális szennyeződésekről irok, közben ironikusan 
kuncogok. Körülöttem ugyanis viszonylag szép, egységesebb hatású színfoltokat látok, 
lábam alatt viszont sárgákban és zöldekben tarkálló csicsás szőnyegmintát érzékelek. 
Magam is szennyezett vagyok. 

* 

Könnyű lenne most azt mondani: mindez a vizuális zűrzavar és igénytelenség 
lényegében alacsonyabb ízlésformáinkból, tárgy- és látáskultúránk gyengeségeiből 
fakad. Ezzel azonban csak egy gyakran emlegetett részigazságot ismételnék meg. És 
különben is: a vizuális nevelés azért fejlődött az utóbbi időben. Lassan a 
környezetesztétika, a fotózás is bekerül a tananyagba, ami mégiscsak előrelépés. Inkább 
az itt a kérdés: minek köszönhetjük, hogy a rajztanítás, a látáskultúra nálunk hosszú 
évtizedek óta másod- vagy harmadrangú területnek számít. Érdemes erről beszélni, 
mert korszakunkban egy történelmi léptékű társadalmi, technikai és szellemi pálfordulás 
szemtanúi vagyunk. Míg a korábbi nemzedékek jobbára verbális, szöveges úton sa
játították el a világról való tudnivalókat, addig napjainkban az információk zömét vi
zuális úton kapjuk meg. 

Ennek ellenére az esztétikai jellegű tantárgyak eredményeit ma sem számítjuk bele a 
középiskolások átlagába (az irodalom kivételével). A rajz- és műalkotáselemzést sem. 
Hogy miből ered e sajátos megkülönböztetés. Egy mélyrenyúló szemléletbeli beideg
ződésből. Abból, hogy ezt a területet afféle készségtárgynak tartjuk. Ami megintcsak 
részben igaz. Alapos pszichológiai, pedagógiai tanulmányok a megmondhatói, hogy 
gyakran a matematikai, biológiai vagy éppen fogalmazási eredménytelenségek mögött 
pontosan a vizális jellegű képzettség hiánya húzódik meg. Akinek gyenge a meg
figyelőképessége, a képszerű memóriája, nem is szólva a képzelőerejéről, az 
úgyszólván semmilyen területen sem tud érdemlegesebb teljesítményeket felmutatni. 
Vagyis túlzás nélkül leírhatom: a látáskultúra voltaképpen egész érzelmi és értelmi 
világunk egyik legdöntőbb meghatározója. Nem készségtárgy, hanem alapvető 
szemlélet- és egyéniségformáló stúdium. És ezzel korántsem találtam fel a 
spanyolviaszt. A jó öreg Coménius is megfogalmazta: "semmi sincs az értelemben, ami 
ne lett volna előbb az érzékekben. " 

Sajnos máig sem vontuk le az ebből adódó társadalmi, pedagógiai konzekvenciákat. 
A környezet- és látáskultúráról szólva most is csak többnyire a képzőművészetekre, a 
díszesebb épületekre, terekre és az érzelmi szférákra asszociálunk. Pedig többről: át
fogóbb értékrendszerről van szó. Amit egyébként már a saját bőrünkön is tapasztal
hatunk. Hiszen hosszú évekig jóformán alig törődtünk ipari- és kereskedelmi 
termékeink külső alakjával, .csomagolásával. Manapság viszont azt látjuk: a világpiaci 
versengésben igenis számottevő tényező az értelmes és esztétikus formaadás. Más 
kérdés, hogy az üzemek, a vállalatok egy része még most is bizalmatlan az 
iparművészekkel szemben. Mintha a tervező és gyakorlati mérnökök önmagukban is 
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elegendőek lennének a piacképes termékek előállításához. Ahogyan az iskolai 
tantárgyak rangsorolásánál is hasonlókat tapasztalunk. Első a matematika, a fizika -
egyszóval a gyakorlatiasabb, konkrétabb tudományok, s csak ezek után jöhet a vizuális 
nevelés. 

De miből adódik e jellemző vonásunk? Miért van az, hogy életünk majd minden 
területén előbbrevalónak tekintjük a konkrétabb, gyakorlatiasabb és praktikusabb 
tevékenységeket? Talán a racionális, célszerű nemzetek közé tartozunk? Nos, nem 
egészen! Inkább egy specifikusabb közép-kelet európai jelenségről van szó. Konkrétan: 
történelmi, társadalmi megkésettségünkről. Mert nálunk a feudális gyökérzetű szokás
os hagyományőrző értékrendszer egészen napjainkba is átnyúlik. Ezzel pedig egy olyan
féle világszemlélet ivódott be sejtjeinkbe, amely mindenekelőtt a kétkezi munkát, a 
gyakorlatias, praktikus cselekvéseket és tárgyakat becsüli. Gondoljuk csak meg: még a 
mai parasztemberek tetemes hányada is kétségbe esik, ha fia vagy lánya netán a 
művészi pálya felé orientálódik. Igaz, szép az - gondolja magában, de valójában miféle 
konkrét haszna van. Vagyis nevezzük nevén a gyereket! Mi úgy érkeztünk el a 
társadalmi fejlődés korszerűbb, technicizáltabb formájához, hogy közben nem tudtuk -
vagy nem volt alkalmunk - megtanulni a gyakorlatiasabb szféráktól eltérő elméleti, 
szellemi és esztétikai értékek tiszteletét. Következésképp arról sem győződtünk meg 
teljességgel, hogy gyorsuló világunkban ugyanezekkel a szellemi tartományokkal tudjuk 
a leginkább előmozdítani országunk gazdasági és kulturális előrehaladását. 

Úgy hiszem: elsősorban innen kell kiindulnunk, ha magyarázatokat keresünk a 
környezetünkben észlelhető vizuális szennyeződésekre. Többek között erre vezethető 
vissza a sablonos formaelemekből összetákolt bérházi lakótelepek mértéktelen 
elszaporodása. És most a mértéktelenség a lényeges. Mivel még akkor is a számszerű, 
praktikus lakossági igényekre hivatkoztunk, amikor már jó ideje tudtuk: szó sincs itt 
valami célszerűbb, humanisztikusabb építkezési folyamatról. Mint ahogy a gyakran 
emlegetett zsúfoltabb, levegőtlenebb tárgy- és környezetformálás is többé-kevésbé ezzel 
a világszemlélettel értelmezhető. Ha sokat mutatok, ha a bőség és sokféleség látszatát 
keltem: akkor mindenki beláthatja, hogy sokat dolgoztam. Van létjogosultságom. Hogy 
igényesebb minőségi mutatók is léteznek? Nos, az évszázados léptékű szokás és 
hagyományőrző értékrendszer keveset törődik az efféle kérdésekkel. A látszó, a 
számszerűién is megragadható tények bűvöletében él. Más szóval: a látszó, a mutatós, a 
hatásosnak gondolt megoldásokat keresi, mivel önmaga mintájára képzeli el a szűkebb 
emberi közösséget. Amivel azt is elárulja, igazában nincs szuverénebb egyéniségképe. 

Ha már az egyéniség fogalmát említettem, akkor tovább is léphetünk. Képtelenség 
lenne ugyanis minden egyes jelenségnél e hagyományos tudatformára hivatkozni. Annál 
inkább, mivel a hatvanas évektől egyéb értékrendszerek is beépültek társadalmi 
közgondolkodásunkba. Az egyéniség tisztelete, az egyéni érvényesülés és ha
szonszerzés, valamint a nagyvilág gazdasági, szellemi eredményeinek fokozottabb 
felhasználása már a polgári, individualista világlátás jellemzői közé tartozik. Tudjuk: ez 
az időszak, amikor nálunk is léétjogosultságot kapott az egyéni vállalkozás, egyben az 
ipari, gazdasági decentralizálást is végrehajtottuk. Amivel akarva-akaratlan is elárultuk: 
a mi társadalmunk sem mentes a bürokratikus szerveződéstől. Ahol a túlzott cent
ralizálás elég gyakran külön utakon futtatta a minisztériumi, tanácsi gondolkodást és a 
mindennapi ipari, kulturális gyakorlatot, így aztán a paragrafus, a rendelkezés nem rit
kán semmibe vette vagy elnyomorította a progresszívebb törekvéseket, a valós 
igényeket. Szinte átláthatatlanná váltak az egyre halmozódó negatív társadalmi 
jelenségeket mozgató emberi, szervezeti képződmények, amivel egyféle felelőtlenséggel 
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járó "mutogatósdi" alakult ki. S ebben a struktúrában az sem számított rendhagyónak, 
ha olyan egyének döntöttek érdemleges gazdasági, szellemi természetű ügyekben, aki
knek alig-alig volt felkészültsége az adott szakterületeken. 

Most már nem beszélek másfajta értékrendszerekről. Az értékvákum, az értékválság 
fogalmát viszont nem lehet kikerülni. Mert, ha érdemleges válaszokat keresek a tárgy -
és környezetkultúra zavaros eklektikáinak kérdéseire, akkor egy rövid időre itt kell le
horgonyoznunk. Hiszen, ami a társadalom tudatvilágában úgy jelentkezik,mint kusza, 
rendezetlen és bizonytalan értékhalmaz, annak a tárgyi környezetben is szükségszerűen 
megvan a maga megfelelője. Korábban csak a szervezetlenség kategóriájával operáltam, 
ami ezúttal egy valóságosabb társadalmi, szociológiai stációba is beágyazódhat. 
Ugyanakkor a vizuális szennyeződések oknyomozásánál is a leglényegesebb ponton 
vagyunk. 

Nem véletlen tehát, hogy egyre-másra funkciótlan, bár csábos, szexis nőalakok 
kerülnek könyveink, hetilapjaink borítójára. Mert a kiadványokat el kell adni, pénzt kell 
csinálni belőlük: ehhez pedig a leghatásosabb látvány csemegékre van szükség. Azaz: a 
cél szentesíti az eszközt. Miként ilyenformán az is érthető: miért kerülhetnek dilettáns 
és igénytelen díszítmények az állami vagy magántulajdonú intézmények, éttermek 
helyiségeibe. Elvégre az utóbbiaknak pénzük ugyan van, de szellemi igényességük már 
annál kevésbé. És egészében is: valahogy senki sem felel teljességgel a saját portájáért. 
Igaz, járnak-kelnek a villamosok, polgáriasabb reklám- és plakátsorozatok is vannak 
bennük, mégis hónapos koszrétegeket látok mindenfelé. Valamikor a polgármester, a 
főépítész sokat adott városa értelmes, esztétikus küllemére. Mostanában viszont jobbára 
csak a nyári hónapokra koncentrálunk. A szabadtéri játékok idejére, a vendégjárás 
látványos, mozgalmas periódusára. Ilyenkor feltűnően megszaporodnak a reklámok, 
még kirakatrendezésből is versenyt szervezünk. De miért csak ekkoriban? 
A hajdani parasztember akkor is takaros rendet tartott a háza környékén, amikor nem 
számíthatott a szomszédok látogatására. Viszont ösztönösen is érezte: önmagának, 
családjának is tartozik ezzel. Ráadásul érdemesebb, igényesebb embertársai ilyenképpen 
is nyitott, figyelő szemmel járnak. 

Jó lenne valami optimista, biztató gondolatokat becsempészni e dolgozat végére. 
Olvasom például: országos szervek alkalmanként pályázatot hirdetnek a lakótelepek 
komplexebb esztétikai díszítésére. Igen, vannak reménysugarak. A "toldozást, fódozást" 
azonban ne keverjük össze a mindnyájunkat érintő átfogóbb, mélyebb változásokkal, 
írásomban éppen azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a vizuális szennyeződések le
hangoló felszíne alatt tulajdonképpen mélyreható történelmi, társadalmi, emberi ellent
mondások gyökereznek. így lényeges változásokat is csak akkor remélhetünk, ha vala
miképpen kilábalunk a mostani értékválságból. Ha szervesebb, egyetemesebb szintű öt
vözetet tudunk teremteni hagyományosabb és újkeletűbb értékrenszereinkből. 

Persze addig sem kell ölbe tett kézzel ülnünk. Néhány éve láttam egy tévéműsort, 
ahol Kecskemét tanácselnöke Kerényi Józseffel, a város főépítészével beszélgetett, vi
tatkozott. Igazi partnerek voltak, számítottak egymásra. Aki megfordult mostanában e 
településen, meggyőződhet róla: mit számítanak az efféle vezetői, szakemberi kapcsola
tok. Természetesen a tárgy- és környezetkultúra szempontjából. Tudom: mértéktartó, 
szelíd program ez. Jelen pillanatban azonban talán ezen az ösvényen tudunk a leginkább 
közelebb kerülni egy értelmesebb, otthonosabb és esztétikusabb világhoz. 
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VISUELLE VERSCHMUTZUNGEN 

Pál Szuromi 

Vorliegender Aufsatz entnehm sein Thema aus dem Problemkreis der Umweltestetik. 
Konkret wird untersucht: welche inneren Formen, stilare Gegensätze sind im Szegeder städ

tischen Kulturgegenstand wahrzunehmen. Im Interesse dessen hat der Autor eine Fundfahrt in die 
erwähnten Ortschaften unternommen, damit er die visuellen Verschmutzungen in einer so breit 
als möglichen Skala aufzeigen kann. 

Es stellt sich z.Bsp. heraus, dass Szeged eine scheinabr ständig Gäste empfangende Stadt ist. 
Trotzdem sehen wir am eingang dieser Siedlung nicht die Spur von einem Hinweis auf die Ob
jekte, die diese soziale und estetische Funktion erfüllen. In der Innenstadt wird durch einige 
neugeschaffene Gebäude der harmonische Einklang der klassischen Häuser radikal gestört. Noch 
mehr: lauch an den kuliminierten inneren Plätzen, wie zum Beispiel in den Restaurants kann man 
keine. Ruhe finden. Weil die didaktische Überschmückung so klebrig ist, wie die vizuelle 
Anspruchslosigkeit selbst. 

Ja, woher stammen die disharmonischen Erscheinungen- Der Autor gibt sich allerdings nincht 
mit den formellen, estetischen Erklärungen zufrieden. Er hält es für wichtig die Gesetze des 
Übergangs oder die Wirkung der Überschmückung zu interpretieren, aber auf der anderen Seite 
entfernen sie sich nach und nach von dem gegenständigen Konkrétum. 
Damit widerum nähern sie sich unseren Jahrzehnten bestimmenden wertsoziologischen Faktoren. 
Zu dieser Denkform, in der noch augenscheinlich die Sitten- und traditionsbewahrende Intuition 
herrscht. Bei dieser Auffassung erhalten die geistigen Werte viel zu wenig Ehre. Gleich wie auch 
die Kontrastdenkweise und der quantitative Selbstglauben von hier ihren Ursprung haben. 

Der Autor strebet auf alle Fälle die Verbürgerlichung an Und er hält es für wichtig, wenn bei 
der Lösung der urbanistischen und städteplanerischen Aufgaben die authentischen Fachleute eine 
bedeutende Rolle spielen würden. Gerade darum, da noch überall hauptsächlich die diletante 
geschmackliche machtausübende Maschinerie des Diktates gültig wird. 
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