
Nincs még egy magyar építésziro-
da, ami ilyen múltra és közelmúlt-
ra tekinthet vissza. A Középület-
tervező Vállalat, azaz a Közti 1949-
ben alakult, de túlélte a rendszer-
váltást is, sőt. Eddig tevékenységü-
ket most egy hatalmas, akár súlyos 
testi sértésre is alkalmas, kétköte-
tes albummal mutatják be.

Torma Tamás

Igazi nehézsúlyú versenyzővel van 
dolgunk. Mint tudjuk, a profi k kö-
zött nincs felső súlyhatár, ez a kü-
lön dobozban összefogott páros al-
bum pedig a könyvek között is kü-
lön kategória. És nemcsak ötkilós 
súlya teszi különlegessé, de a tartal-
ma is: óriásalbum, amit nem lehet 
csak úgy, akárhogy lapozgatni.  

Egyrészt ez maga a közelmúlt 
magyar építészettörténete. Olyas-
mivel találkozhatunk, ami nálunk 
nem csak ebben a szakmában fe-
hér holló: a hagyomány folyama-
tosságával. A Köztit – ahogy a ne-
ve is mutatja – középületek tervezé-
sére hozták létre, de a budai Vár fel-
újításától a balatoni szállodákig be-
letartozott ebbe minden. Olyan iko-
nikus épületeket terveztek nálunk, 
mint a Népstadion, a MOM Kultúr-
ház, a miskolci és a veszprémi egye-
tem, vagy éppen a budapesti Mű-
egyetem háború utáni bővítése. 

A Közti a magyar építészet leg-
szebb hagyományait vitte tovább, a 
szocializmus évtizede során számo-
latlanul dolgoztak itt a  Kossuth- és 
Ybl-díjas építészek. Bármelyik épü-
letet választjuk is ki, leírásán ke-
resztül apró kis csapások vezetnek 

vissza a közelmúlt mikrotörténel-
mébe: tervvariációk, korabeli di-
lemmák, apró vereségek vagy meg-
nyert csaták a pártbürokrácia elle-
nében. 

Mivel a rendszerváltás után a 
nagy tervezővállalatok szinte azon-
nal megszűntek és jött a magánter-
vezői piac, ma még mindig erős a 
nosztalgia a diadalmas évtizedek 
után. Az építésztársadalom idő-
sebbik részét ezek a tervezőintézeti 
hagyományok éltetik, miközben az 
elmúlt 25 évben már egészen más 
terepviszonyok alakultak ki a fi a-
talabbak számára. Nem árt tehát 
meglátni a nosztalgia mögött azt 
sem, amit könnyen kitakar: az álla-
mi megrendeléseket és a szakmázás 
kissé szektaszerű, zárt világát. 

De a Közti – amely szintén ma-
gáncéggé vált – szinte egyedü-

li nagyként 1990 után is az állami 
megrendelések közelében maradt: 
például a Budapest Sportaréna, 
a repülőtér Sky Court terminálja 
vagy a Kossuth tér és a Várkert Ba-
zár rekonstrukciója fémjelzik ezt. 

Fémjelzi? Ez a két hatalmas kö-
tet 66 év hol több, hol kevesebb épí-
tészeti nemesfémtartalmát mutat-
ja be, amit a fotók még tovább fé-
nyeznek, de azért megnyugtató lát-
ni, hogy a lakóházak, magánberu-
házások és középületek főirányai-
ból az utóbbira tekinthetünk a leg-
nagyobb megnyugvással. Az össz-
kép így, egybegyűjtve jobb annál, 
ami mondjuk az én fejemben élt.

Gergely Márton

Van egy nehezen áthidalható prob-
léma: gyerekdarabot nem szabadna 
megnézni a huszadik előadás előtt, 
de néző nélkül hogyan élné meg akár 
csak a második estjét is? A Pince- és 
Karaván Színház közös produkció-
ja, A Négyszögletű Kerek Erdő még 
útja elején jár. Ilyenkor tapasztal-
ja meg a rendező és színészei, mire 
hogyan reagálnak a gyerekek, mi-
hez szólnak hozzá, hol nevetnek jó-
ízűen. Az is kiderül, mely korosztály 
élvezi leginkább a színpadi kalando-

kat, hogy aztán szóbeli propaganda 
alapján idővel már azokat a gyereke-
ket hozzák el a szülők, akik a legtöbb 
élvezetet találják benne.

Lázár Ervin zseniális meséinek 
láncra fűzött előadásában még nem 
kerültek helyükre a mozaikok. A da-

rab kezdetén egyesével ismerkedhe-
tünk meg a szereplőkkel, amely so-
rán külön súlyt helyeznek arra, hogy 
Vacskamati, Bruckner Szigfrid és Ló 
Szerafi n kitaszítottak a hétközna-
pi (kockafejű) emberek világából. A 
színpadi erdő furcsa bandája csak 
Mikkamakkán keresztül kerül inte-
rakcióba a külvilággal. Ezt a szere-
pet pedig nem színész, hanem egy 
tízévesforma fi ú játssza (váltott sze-
reposztásban), öltözéke és beszéd-
módja is civil. Ő lenne hát Tóth Géza 
rendező szándékai szerint a kapocs 
a mesebeli hősök és a meséhez mit 
sem értő külvilág között. Adná ma-
gát, hogy a nézőtéren ülő gyerekek 
számára is hidat jelentsen, de ez az ív 
még nem épült meg a bemutatóra. A 
karakterek azonban készen vannak, 
a színészek kedvükre bohóckodnak. 
Mind közül kiemelkedik Dobos Ju-
ci, aki Szörnyeteg Lajosként mély-
séggel tudja megtölteni a kitaszí-
tottság érzetét, és Nyári Oszkár ha-
talmas kedvvel elővezetett orosz-
lánja. A probléma, hogy Lajos épp-
úgy szűkre szabott erdejének foglya 

marad, mint Aromo és Dömdödöm. 
A Lázár-mesék egymás mögé fűzve 
nem adnak ki egyetlen történetet. 
Szigfridnek fáj a foga, Vacskamati 
virágot kap születésnapjára, miköz-
ben Szörnyeteg Lajos szörnyen ál-
mos, de a karakterek nem fejlődnek 
az események során. Mindenki épp-
olyan okostojás, szeleburdi, hetven-
kedő, mint az elején, és a felépített 
meséknek is elveszik a csattanója, ha 
egyiknek a másikból kell kinőnie.

A bemutatón ülő sok óvodásnak, 
megerőltető volt a nyelvi humor. De a 
színészek bizalmat ébresztettek ben-
nük, mertek közbeszólni, kérdezni, 
kommentálni. A gyerekelőadás vég-
ső formáját akkor nyeri el, amikor 
kialakul az interakció színpad és né-
zőtér között. Ezt fogják a következő 
hetekben a színészek és alsós nézőik 
kitanulni. És akkor a Kerek Erdőbe 
új minőségű élet költözik.
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Gyerekkarácsony

A szecesszió gyöngy-
szemében, a kecskeméti 
Cifrapalotában délelőtt 
10-től gyermekek 
készülnek a karácsonyra 
díszek, hűtőmágnesek, 
ajándékok készítésével.
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Vince kiadó, két kötet 

LÁZÁR ERVIN:
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ
A Pinceszínház és a Karaván Színház 
közös előadása

Lapszél

A Saul fi a az Oscar
kilences listáján

Nem meglepetés a Saul fi a című 
magyar fi lm jelölése – kezdi az 
AwardsLine amerikai honlap a 
legjobb nem angol nyelvű fi lmek 
kategóriájában Oscar-díjra esé-
lyesek kilences listájának bemu-
tatását. Nemes Jeles László ren-
dezésén kívül megkaphatja a dí-
jat a február 28-i gálán egy bel-
ga, dán, fi nn, francia, ír, jordán, 
kolumbiai vagy német alkotás. 
(Munkatársunktól)

Sexepil-koncert 
a két ünnep között

December 27-én fellép a Trafó 
Kortárs Művészetek Házában a 
Sexepil. A nyolcvanas években 
alakult zenekar hosszú szünet 
után tavaly óta koncertezik újra. 
(Népszabadság)

Klasszikus magyar 
fi lmek a neten

Tegnaptól a www.mandateka.hu 
honlapon egyenként 508 forin-
tért lehet hozzáférni 115 magyar 
fi lmhez. A Magyar Nemzeti Di-
gitális Archívum és Filmintézet 
(Manda) az általa őrzött mintegy 
3000 játékfi lmből eddig 600-at 
digitalizált, a jövő év végéig mind 
elérhetővé válik majd. (MTI)
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