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Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök Mindenkit! 

2010 nyárelın, Kalaznón a Béke utca 94-ben, az idıtlen nyugalmat lázas 
kopácsolás törte meg, és kitartóan folytatódott, határozottan túlhaladva azt a 
megszokott mértéket, ami a korhadó deszkák idınként esedékes szegezgetésével 
jár. Valami komoly dolognak kellett történnie. Ami történt, az valóban komoly, 
egy, szinte az „Átváltozások” ovidiusi mítoszai sorába illı fordulat látványos 
kezdete.  

A Béke utca 94 alatti házat Lux János építette az 1940-es évek elején, a 
történelem drámai és viharos eseményei közepette. Lux János terveket szıtt, és 
nekiállt egy elképzelt életforma, családi élet és gazdálkodás építészeti kereteinek 
megvalósításához. Az épület a tradicionális dunántúli sváb építészet kanonikus 
rendjét követi, hasznosítva az évszázados mesterségbeli tudást. Különösségét az 
épület méretei adják, óriásira felnagyítva jelennek meg a hagyományos formák, 
a tradicionális sváb építészet határait feszegetve. A ház ugyan felépült, de a 
többi álom nem válhatott valóra, a történelem kíméletlen és drasztikus fordulatai 
elsodorták ıket. A ház sorsa, akárcsak különbözı lakóié hányattatottá vált, egy 
olyan korban, amikor a házak sorsa fölötti bánkódásra még idıt fordítani sem 
volt érdemes. A drámai társadalmi változások, a politikai önkény és az ezekhez 
társuló rossz döntések sora eredményezte azt, hogy Kalaznót még a kilencvenes 
években is az elmúlás szomorú hangulata jellemezte. Szerencsére az utóbbi 
években néhány fontos fejlemény észlelhetı Kalaznó életében. Házak 
menekülnek meg a pusztulástól, új vonzó funkciót kapott néhány felújított 
épület. Nagy kár, és folyamatos veszteségek forrása azonban az, hogy nincs  a 
település értékeinek védelmét szabályozó helyi rendelkezés. Az épületek sorsa - 
legyenek azok bármilyen értékesek is a közösség számára – csak a tulajdonos 
néha jó, de általában rossz döntésein múlik. Valahogy így ment tönkre a 
közelmúltban egy ma már ritkaság számba menı „elsıgenerációs”, azaz 18. 
századi fachwerkes lakóház is. 

A mai galéria-megnyitón az igazán ünnepelni való az, hogy az „építı”Lux 
család sarjai birtokba vették a régi épületet, és keresik azokat az újszerő 
tartalmakat és formákat, amelyek újra életet lehelhetnek a vaskos vert-falak, a 
robusztus ácsszerkezetek kanonikus építészeti vázába. Figyelemre méltó a 
lelkesedés és a kitartó igyekezet, ahogy nekiláttak szőrni, gereblyézni a múlt 



mély tavát, értékek után kutatva, úgy, ahogy azt a Kalevala gyönyörő 
történetében Lemminkejnen anyja teszi, amikor fia testének darabjait keresi 
rézgereblyével az alvilág folyójában, hogy összeilleszthesse azokat, majd életre 
kelthesse fiát varázsfüveivel. Szorgos kutatómunkával itt is elıtőnnek a múlt 
fragmentumai, töredezett darabjai, és fokozatosan felélednek, és mesélni 
kezdenek. 

Érdekes módon, most a hajdani istálló galériává alakul, ahol egy tılünk 
viszonylag távoli világ fényképeit tekinthetjük meg. Sem a galéria felavatásával 
egy idıben megnyíló kiállítás, sem maga a Stallgalerie nemigen tekinthetı 
szokványosnak. Tekintsük egy különleges happeningnek ezt a sajátos 
kombinációt, ahol a kiállított fotográfiák köré helyezett régi mezıgazdasági 
eszközök, object trouvé-ként lényegülnek át, és érdekes módon inkább az 
istállóba helyezett, és a vágyott árkádiai idillt idézı állatok válnak inkább 
vendéggé, idegenné.  Ahogy ugyanabba a folyóba kétszer nem léphetünk, 
ugyanúgy kizárt, hogy a Lux-féle épület ma azt a célt szolgálja, amit eredetileg 
neki szántak. A hajdan elképzelt tevékenységek itt illusztrációként fel-feltőnnek, 
de végleg idézıjelbe kerülnek és átadják helyüket valami újnak, valami 21. 
századinak, valami európainak. 

Az elıbbi, finnek Kalevala eposzát felidézı kép átvezethet minket az itt 
létrehozott Johann Lux Stallgalerie elsı kiállításához, a most megtekinthetı 
fotókiállításhoz, Csorba Károly Finnországban készült fotográfiáinak 
anyagához.  

Itt, ezen a kalaznói helyszínen a varázslatos képeket nézve és Finnországba 
képzelve magunkat érzékelhetjük az itteni táj, a Tolnai-Hegyhát löszbıl, 
homokból és agyagból formálódott dombjai és a finn táj jég által lecsiszolt 
gránitvilága közötti kontrasztot. A képeken élvezhetjük a csillogó víztükrök és a 
gránittömbökre települt nyírek és fenyık világát, az északi táj érintetlenségét. 
Valamit azok is megérezhetnek az északi táj szépségébıl, akik még nem 
járhattak ott. Egy Finnországi út felejthetetlen élmény és komoly tanulság: azt 
sejteti, hogy a természet és az ember élhet harmóniában is. A képek is sugallják, 
a finn emberek szeretik és tisztelik a természetet, érzékeny módszerekkel ırzik, 
gondozzák és ápolják az erdıket, a vizeket. Az erdıgazdálkodás módszerei 
fejlettek, szinte észrevétlenek. Elképzelhetetlen ott, a nálunk szinte természetes 
favágói brutalitás, olykor vandalizmus. A módszerekben látható különbségeken 
túl még fájóbb tapasztalni a táj bejárhatóságának, megközelíthetıségének 
demokratizmusát, szemben a nálunk továbbélı feudalizmus által teremtett új és 



arrogáns akadályokkal. Az ottani erdıkben nem tiltó táblák erdeje fogad, és nem 
kell rettegni attól, hogy téged ér a vadnak szánt golyó. Elsı az ember. 

Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy a finn népi építészet racionalitása, 
egyszerősége és formai fegyelmezettsége mélyen rokon az itteni építészeti 
értékekkel. A tradicionális paraszti életvitel következetessége, puritánsága, 
célszerősége szabja meg ezt a rokonságot.  

A kiállítás kapcsán megismerkedhetnek a látogatók néhány érdekes helyszínnel 
is, néhány jellemzı fogalommal, szokással, vagy tárggyal. Gyönyörő képeket 
láthatunk a Helsinki melletti Seurasaari-sziget barátságos állatkáiról, Turku 
városának középkort felidézı „Keskiajan Turku” rendezvényérıl, vagy a Vaaran 
Kuninkaan karneváljáról. 

Csorba Károly fotográfiái a természetrıl, az emberrıl és közöttük lévı 
kapcsolatról szólnak. A Szent Iván éj ünnepe és az akkor gyújtott tüzek, az 
északi ember napfénnyel kapcsolatos, évezredek óta élı kultikus eseménye. A 
fény ünnepe, az élet ünnepe, az ember és a természet összefonódásának, 
egységének az ünnepe. Ezt az életérzést tudta megragadni a mővész, ez sugárzik 
képeirıl. Nagyszerő, hogy éppen ezt az anyagot láthatjuk a kalaznói Stallgalerie 
elsı kiállításán, hiszen ez az aktus Európa üzenetét hozza a sáros, kátyús utakkal 
szabdalt tolnai dombok közé, és a finnországi Szent Iván éj tüzeinek fényébıl 
egy keveset mi is kapunk. A kiállítás illusztrálja számunkra a megváltozott 
Európát, ahol új kölcsönhatások bontakozhatnak ki. Az emberek mozgása 
szabaddá válik, tágasabb világot ismerhet meg szinte bárki, és így alakul ki 
napról-napra egy, az atlanti, az északi, a mediterrán és a közép-európai világokat 
egységbe foglaló közös Európa. 

Köszönjük Csorba Károlynak és a Lux-család tagjainak, hogy ezt a különleges 
kiállítást létrehozták. A megvalósításhoz szükséges merész lelemény és szellemi 
nyitottság meghozta gyümölcsét. Ez a gyümölcs, reméljük, még sokakat táplál. 
A további munkához sok erıt, kitartást kívánunk! 

A galériát és a kiállítást megnyitom! 

Jékely Zsolt 

 


