Virt Dezső

BODOR FERENC EMLÉKEZETE

A tuvák többsége m a is nom adizál, lételem ük a lovaglás

képtik (petroglifek) érh etek m eg a jelenkort. Egyre n e h e 
z e b b e n v eh e tő k ki ezek is, m ert sokat veszítettek kontrasz
tosságukból - g ondoljunk a k öveket k o p tató porvih aro k 
ra. Z. Sz. Szama,sev, kazah rég é sz kim utatta, hgy az o tt is
g o n d o t o k o zó savas esőktől egyre gyorsabban ero d áló d 
nak a sziklafelületek. Sietni kell te h át az ő si hagyaték fény
k é p e z é sse l tö rté n ő leletm en tésé v el, e n n é l cé lsz erű b b ,
p o n to sa b b m ó d szer nem k ép z elh ető el.
K özép- és Belső-Ázsia, Dél-Szibéria - ahonnan kultú
rák és n ép e k terjedtek szét - hatalm as sziklarajzkinccsel
büszkélkedhetne, h a azt b e tudnák mutatni, ha ism erné a
világ. Szám om ra ezek sokkal tanulságosabbak, m int pél
dául a sokat publikált skandináviaiak. Az ázsiai ábrák gyak
ran filozofikusak, olykor eredetm ítoszokat bogozh atu n k
ki belőlük. Az em beriség ősgondolkodására nyitnak kaput.
Azt gondolnánk, hogy a kutatók lázas igyekezettel fot
ózzák a sziklarajzokat. Sajnos nem így van. A nem rég ö n 
állósult o rszá g o k n ak elem ib b g o n d o k k a l kell m eg k ü z
deniük. A régészek átrajzolgató m ódszere lassú, pontatlan,
elavult, A magasszintű fotótechnika jelentené a megoldást,
d e sem ezt a tényt nem ism erték fel, sem ilyen technikával
nem rendelkeznek. Nagy jelentősége van tehát a Magyarországról egyéni felism erésből végzett leletm entésnek, ha
azt egyelőre más nem csinálja.
A civilizációs ártalm aktól m egkínzott em ber ezen a vég
ső p o n to n jól teszi, ha legalább gondolatban visszam egy
ö n n ö n origójához. E redendő m agatartásunkig kell vissza
göngyölíteni a szálakat, am ikor m ég bűntelen viszonyban
éltünk a term észettel, am ikor a növényeket, állatokat és
m a g u n k at e g y e n ra n g ú a k n a k , ö ssz e ta rto z ó k n a k tu d tu k
képzelni. A nyánk volt a szarvas, ap á n k a sólyom . M indez
rajta van a sziklarajzokon, és zsigereikben érzik az ottaniak.
A hajdani n o m ádok ezt az üzen etet n ek ü n k hagyták
hátra. A legm aradandóbb anyagra vésték fel; semmi két
ség: n ek ü n k szól. N apba iram ló szarvasok szállnak a fűtengerből felm agasodó kőoszlopon; egy m ásik áldozókövön agancsos sám ánok táncolják körül a hatalm as sóly
m ot. A sziklarajzok töm ege az írásbeliség előtti nagykönyv
tár. Az ő s la k o s o k m a g u k b a n h o r d o z z á k a m ú ltju k at,
m indennapjaikat ez a nagyívű, ősi program haátrozza meg.
Ezért kellett D él-Szibériába, kultúránk egyik kö ld ö k é
hez utaznom . M indnyájunknak el kellene jutnunk oda.

Öl éve, hogy nincs közöttünk az 1994. április 26.-án elhunyt
Bodor Ferenc, a magyarországi tárgykultúra, a táncházmozga
lom, az épített környezet értékeinek egyik legismertebb, de min
denképpen a legeredetibb kutatója és népszerűsítője.
Emlékére az ország több településén tartottak megemléke
zést. 1999. április 24-én Orfűn, az Orfűi Kézműves Egyesület
az erős erdélyi kötődést és származást, a gelencei nyugvóhelyet
jelképező fenyőfát ültetett az orfűi Malommúzeum kertjében.
Még aznap a KAPTÁR Magyarlukafai Közművelődési Egyesület
tölgyfát ültetett és emléktáblát avatott a lukafai kézműves tábor
közelében, utalva a Tölgyfa Galériára, életének és munkásságá
nak egyik legfontosabb helyszínére.
Április 26-án barátai és tisztelői a Tölgyfa Galériában gyűltek
össze emlékezni. A zsúfolásig megtelt galériában fotókiállítást
rendeztek Bodor Ferenc tiszteletére, Györffy Miklós ifjúkori írá
saiból olvasott fel. Clifton Cheniert és Ferenc többi kedvenc ze
nészének dalait hallgatva az iparművészekből, műemlékesekből,
építészmérnökökből, a táncházmozgalomból indultakból össze
gyűlt közönségnek volt mire emlékezni.
A nélküle eltelt öt év utólag is bebizonyította, hogy egyszeri
és megismételhetetlen alakja volt a hatvanas évektől haláláig tanó
több mint harminc esztendő Budapestjének. .Akik közelébe kerül
hettek, azoknak ő volt a TANÁR ÚR, annak Lsa legszigorúbb fajtájá
ból. Egyszemélyes kurzusain természetes volt az átjárás egy ősi
mezőségi dallam évezredes üzenete, egy lakható épület, egy
kézbefogható használati tárgy, vagy akár a rock and roll között.
Számára az emberléptékű értékeket voltak fontosak, legyen az
egy többszázéves épület, régi használati tárgy, vagy a legújabb
iparművészeti alkotás. Egy-egy odavetett ironikus, vagy kemény
félmondatával nagyobb rendet vágott kósza gondolatainkban, mint
ha több tanulmányt elolvastunk volna. Bár tanított az Iparművészeti
Főiskolán, igazi katedrája mégis a budapesti presszók, kiskocsmák,
bécsi, berlini kávéházak, erdélyi, felvidéki parókiák, kúriák, somo
gyi, paitiumi, bácskai barangolások, lakások, kis klubok diavetíté
seinek helyszínei voltak. Londontól Budapestig, a somogyi Szenná
tól, a háromszéki Alsőcsemátonig mindenütt otthon volt.
Emberek és az épített környezet, emberek és tárgyak korokat
és művészeteket átfogó kapcsolatát kereste. Hivatásos művé
szettörténészeknél alaposabban ismerte a történelmi Magyarország
eldugott falvainak elfelejtett, sokszor alig megközelíthető régi
templomait, várait, udvarházait. Erdélybe, Felvidékre induló
ismerőseinek „kötelező” feladata volt a Bécsből beszerzett első
világháborús katonai térképei - melyek a mai napig használhatók,
ezeken az eldugott tájakon a vasút, az utak az utóbbi száz évben
semmit nem változtak —xeroxmásolatainak segítségével bejárni
ezeket az országutaktól távoli tájakat. Nélküle valószínűleg soha
nem ismertük volna meg Menyő, Diód, Ákos, Aracs és még számos
település évszázados emlékeit. Ezekről az elfelejtett, sokszor csak
az ő fotógyűjteményében fellelhető műemlékekről több tucatnyi
újságcikket jelentetett meg, melyeket a pesti presszókönyvéhez
hasonlóan érdemes lenne könyv alakban megjelentetni. Hézagpót ló
kötete lehetne kallódó építészeti emlékeinknek.
A századforduló épületeiben, Kós Károly, Debreczeni László
rajzaiban, a zugligeti villamos végállomásában, egy vidéki vasútállo
más épületében, a sivár, sematikus presszók világában a nyomok
ban megmaradt humánumot, a békebeli emberi léptéket, a shoppingos, centrumos, városból kiveszett természetes élettereket keres
te. Fontosak voltak számára a tárgyak, de csak akkor, ha történetük,
aurájuk volt. Egy dédapától örökölt, esetleg működésképtelen fali
óra, egy régi fénykép, vagy egy régi detektoros rádió többet jelentett
neki, mint a legpontosabb, de lélektelen kvarccsoda.
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„Kívülről, bölcsész előtanulmányokkal került a formaterve
zés világába. Nem kötötték meg akadémikus tanok, érdekszövet
ségek, így egyedi szemlélettel gazdagíthatta és népszerűsíthette
az iparművészeti értékeket a főiskola hallgatói között, az Ipari
Forma és a Design szerkesztőjeként, kiállítások rendezőjeként.
A táncházm ozgalom nak kezdete óta alapem bere volt.
Szerkesztette az A BÁL című táncháztalálkozói kiadványt, a
mozgalom máig alapkönyvének számító Nomád Nemzedék
összefoglaló kötetét, majd a táncházmozgalom húsz éves évfor
dulójára a Nomád Nemzedék II. kötetét is ő válogatta a Téka
Újság kiadásában. Megörökítette az utolsó pest-budai kocsma
zenészeket, az elfelejtett, békességes polgári élet maradék tanúit.
Mi maradt Bodor Ferenc után? Néhány könyv, számos újság
cikk, feldolgozásra váró írások, diagyűjtemény, régi fényképek
é.s a tárgyi hagyaték. Ezeknél azonban sokkal fontosabb az a
szellemi örökség, amit a volt „tanítványoknak” kell tovább örökí
teni, mert szükségünk van nekünk, a második évezredbe készü
lőknek ezekre az értékekre, ha még akkor is magunkénak szeret
nénk érezni ezt a számunkra kijelölt világot.
Tervezzük, hogy Bodor Ferenc erdélyi és felvidéki
műemlékekről szóló röind írásait egy következő
mellékletünkben jelentetjük meg (a szerk.)

Faültetés Orfűn é.s Magyarlukafán; m egem lékezés a Tölgyfa Galériában

FOTOGRÁFIAI ALKOTÓHÁZ ÉS
ESZTERGOMI HELYZETKÉP
- Beszélgetés Kund Ferenccel A Magyar Design Kulturális Alapítvány, a MagyarInnovációs Szö
vetség és a z Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság szervezésében
kiírt második ÍÁpés a jövőbe pályázaton első díjat nyert a Kund
Ferenc és munkatársa, Gulybán Ede által tervezett fotográfiai
alkotóház. A számitógépes távlati képeket Révai Attila készítette,
Országépítő. Saját elhatározásból kezdtetek neki ennek a
munkának? Milyen lehetőség van a terv megvalósítására?
K und Ferenc-. A háttérben az húzódik meg, hogy' Gaál Áron,
a pilisjászfaíui polgárm ester m inden lehetőséget szeretne
kihasználni, ami a falu jövőjét segíti. Elég sok fiatal telepszik
meg a faluban, igyekszik a letelepülőket olyan körből odavonza
ni, hogy ezzel a falu szellemi fejlődését erősítse. A fejlesztésnek
is azokat a pontjait igyekszik kiemelni, amelyek ugyanez! se
gítik. így vetette fel, hogy ezt a központi fekvésű kis elhagyott
bányát valamilyen művészeti alkotóhellyé fejleszteni. A rendezé
si terv zöldterületként kezeli, de ez ma úgy működik, hogy a
helybeliek oda hordják a szemetet. Mi a legkisebb kőfejtő-kráter
rekultivációjával modellt szeretnénk állítani a nagyobb bányase
bek begyógyílásához. Valószínűleg néhány hazai példa nyomán,
mint a villányi, a polgármester azt gondolta, hogy itt szobrász
alkotótelepet kellene létrehozni, csak az itteni kő a faragásra
alkalmatlan.
Innen kezdett bennem motoszkálni valami, és jött az az ötlet,
hogy legyen fotóművészeti alkotóház. Az Esztergomi Fotókör
Balla András vezetésével szakmailag számon tartott társaság.
Bandi révén megkerestem a Fotóművész Szövetséget, megkap
ták az én vázlataimat és azt megvitatta az elnökség. Nem emlé
keznek más elnökségi döntésre, ami száz százalékos egyetértés
sel született volna, mint ez, hogy támogatják a kezdeményezést,
Ez pénzügyi támogatást nem jelent, de jelent egy igénybejelen
tést és mindenféle egyéb segítséget is. Ők most a Mai Manó ház
felújításával foglalkoznak, ez minden energiájukat leköti, de na
gyon hiányzik nekik egy jól használható műterem, ami a mi
programunk része. Olyan műterem jönne itt létre Pest közelében,
amit a fotóművészek és fotós iparosok is használhatnának. Nap
fényműterem tudomásom szerint csak Szentesen van, a régi
Friedrich műterem, de az ilyenfajta használatra nem alkalmas.
Jelenleg is működik a Blikkben és Salföldön egy fotó-alkotótábor, ahová nagyon sokan jönnek a világ minden fájáról, jelen
tős összegeket fizetnek, hogy ezeken a táborokon résztvehesse
nek. Ez tehát a fenntartást szolgálni tudná, csak az egyszeri beru
házási költséget kell előteremteni. Az önkormányzat adná a tel
ket. vállalja a közművek megépítését, az Iparosok Szövetsége
szívesen beszállna a műterem létesítésébe, amit az ő tagjai hasz
nálhatnának.
Tulajdonképpen ez a dolog csírája. Lényeges még, hogy a
szomszédságban lévő falvak mindegyike rendelkezik valamilyen
csodával, azon túl. hogy a természeti adottságok rendkívül jók.
Leányváron íakik a most királyi főszakács címet viselő konyha

A m űi ere in épület em eleti alaprajza
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