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ságainak nincs keresnivalója a mai oktatás ter-
méketlen, hivatalnoki objektivitásának korlátolt 
világában. A legjobb sors, amely könyvének jut-
hat, a mû tetô alá hozásának fô katalizátora, 
Kurtág György zseniális JÁTÉKOK-sorozatának 
sorsa, és micsoda véletlen!, éppen ez a zene vi-
seli magán vállaltan a gregoriánról Dobszaytól 
tanultakat. Egyiküket sem lehet az oktatás min-
dennapi kenyerévé tenni, de mindkettô ébren 
tartja egy olyan pedagógia egyre távolabbi lá-
tomását, amelyben a pedagógia nem önmaga 
létének igazolására, következésképp nem is a 
középszer hatalmának megszilárdítására tör.

Dolinszky Miklós

NAGYMONOGRÁFIA, 
 EMLÉKEZETHELY ÉS 

KERESZTKOCKÁS PULÓVER

Ferkai András: Molnár Farkas
Terc, 2011. 462 oldal, 12 255 Ft

Molnár Farkasnak eddig nem volt helye – bô-
vebben szólva nem volt rendes helye. Abban az 
értelemben semmiképpen, ahogy a magyar épí-
tészet nagy mesterei közül Pollack Mihály ne-
vérôl legalábbis a tájékozottabb laikusok azon-
nal a Nemzeti Múzeumra, Ybl Miklósról az Ope-
raházra, Steindl Imrérôl a Parlamentre, Lechner 
Ödönrôl az Iparmûvészeti Múzeumra asszociál-
nak, a még jobban tájékozottaknak Hild Jó zsef-
rôl eszébe juthat az egri székesegyház, Ha usz-
mann Alajosról az egykori Kúria, Alpár Ignácról 
a Vajdahunyadvár. A XX. századi mes tereknél 
már nehezebb a dolog, Dávid Károly és a Nép-
stadion vagy a Ferihegyi repülôtér még esetleg 
bejöhet, Lajta Bélánál sajnos már inkább csak 
a szakemberektôl „várható el” a Vas utcai isko-
la vagy a Martinelli téri házának ismerete. Az 
ugyancsak a legnagyobbak közé tartozó Molnár 
Farkas esetében azonban ilyen hely biztosan 
nincs, ahogy sok kortársa esetében sincs – még 
a nála az ismertség és a megbízások szempont-
jából sokkal szerencsésebb Kozma Lajos is „hely-
telen” építésznek mondható.

A GPS-szel könnyen azonosítható földrajzi 
koordinátákkal meghatározott helyek (mint pl. 

a világörökségi helyszínek) hiánya ma már sze-
rencsére nem jelenti a „hely” abszolút hiányát. 
A Pierre Nora szerkesztésében 1984 és 1992 
között megjelent hatalmas mû a franciák em-
lé kezethelyeirôl helyekké tett ünnepeket, fo-
galmakat, nemzeti reprezentá ciót és mitológiát. 
A kiadványtípus követôkre talált Németország-
ban, Ausztriában, Olaszországban, és bár Ma-
gyarországon nem, de a néprajzosok már korán 
reagáltak nálunk is, és a történeti közbeszédre 
is komoly hatással volt, hogy csak a legutóbbi 
vitákra utaljunk, emlékezethelyként jelenik meg 
például Trianon és emlékezethely hiányaként 
a holokauszt. A földrajzi helyen túlmutató em-
lékezethely fogalma már a Nora-féle mûben is 
sokféle diszciplína számára tûnt alkalmazható-
nak – semmi okunk, hogy ezek közül kihagyjuk 
az építészetet és az építészettörténetet.

Ebbôl a nézôpontból Molnár Farkasnak ma 
már van helye. Van olyan pontja a világnak, 
amely azonosítható vele – egy könyv mint em-
lékezethely. Szerzôje Ferkai András építész, épí-
tészettörténész. Végzettségét tekintve nem mû-
vé szettörténész, tevékenységét és jelen mûvét 
tekintve mégis igencsak érdemes az Akadémia 
Mûvészettörténeti Tudományos Bizottságának 
elismerésére1 – 2012. november 9–11-én A MÛ-
VÉSZETTÖRTÉNET ÚTJAI címû konferencián is a mû-
vészettörténet és az építészettörténet kapcso-
latrendszerét vizsgáló szekció felkért vezetôje, 
programjának összeállítója volt.

Annak azonban még csak a felvetése is, hogy 
egy könyv egy építész emlékezethelyévé válhat, 
sok minden elôfeltétel teljesülését kívánja. Az 
utóbbi idôben nem példa nélküli „álmonográ-
fiák” korában – némelyikük egyébként hiányt 
pótló szakmai olvasókönyv – ilyen elôfeltétel az 
a hatalmas tudományos munka, amelyet Ferkai 
András mûvébe befektetett. Imponálók a szá-
mok maguk: a Terc Kiadó nevével jegyzett, nagy-
alakú, négyzetes kötet 462 oldalt számlál, és az 
510 szövegközti képhez 292 járul a katalógus-
ban – csak azért nem mondhatjuk, hogy nyolc-
száznál több, mivel a kiadói luxus az olvasó ké-
nyelme érdekében, ha ez indokoltnak tûnt, az 
ismétlést is lehetôvé tette. A könyv tematikai 
szempontból igen sokoldalú – sokoldalú volt 
azonban a hôse maga, aki helyenként az ipar-
mû vészet területeire is erôteljesen kilépô kép-
zômûvészként is jelentôs alkotó volt, még ha 
építészként meghatározóbb is a mûködése. Nem 
csoda, hogy a kötet mûfaját maga a szerzô ha-
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tározza meg nagymonográfiaként – meghatá-
rozásában nincs is semmiféle túlzás.

Egy monográfia sosem pattan elô a semmibôl. 
Az elôszóban a szerzô gondosan elô is számol-
ja munkája elôzményeit, kismonográfiákat, for-
rásgyûjteményeket, interjúkat, kiállításokat.2 
A korábbi eredmények újragondolása, a több-
éves kutatómunka során feltárt új adatokkal 
való szembesítése, a résztanulmányok egységbe 
fésülése, valamint a lehetôségek szerinti teljes 
oeuvre-katalógus kritikai gyûjtômunkája, az egy-
ségben látás és az egységben láttatás, a nemzet-
közi viszonyítási rendszer gondos felmérése az 
a többlet, amelyet Ferkai hozzátesz az eddigi-
ekhez. Egyként érdekli rajz és festmény, tipog-
ráfia és reklámgrafika, kiadványterv és tervpá-
lyázat, építészeti terv és megvalósult épület. Ez 
a változatosság a kötet alapvetôen kronologikus 
szerkesztésmódjában is jelentkezik, az életpálya 
egy-egy rövidebb-hosszabb korszaka (AZ ÉPÍTÉ-
SZET FELÉ: MÛEGYETEMI TANULMÁNYOK, TERVEK A HÚ-
SZAS ÉVEKBÔL; ÖNÁLLÓAN A PÁLYÁN, MAJD FISCHER 
JÓZSEF ÉS BREUER MARCELL TÁRSAKÉNT), mûhelye 
(A PÉCSI MÛVÉSZKÖRBEN ÉS TOVÁBB...; A WEIMARI 
BAUHAUSBAN: MÛFAJHATÁROKON ÁT), munkahelye 
(A GROPIUS–MEYER-IRODA MUNKATÁRSA), helyszíne 
(ORVIETO, 1921; MAGÁNALKALMAZOTTKÉNT WEI-
MARBAN), mozgalma (AZ ÉPÍTÉSZ MINT A TÁRSADA-
LOM MÉRNÖKE: A CIAM MAGYAR CSOPORTJA ÉLÉN) 
ugyanúgy fejezettémává válhatott, ahogy a szer-
zô által legfontosabbaknak vagy legjellegzete-
sebbeknek tartott mûvek önmagukban is, rész-
letesebb elemzésekkel. Ezek között természe-
tesen ott sorakoznak az építészeti fômûvek 
– épü letek (GRÓF JÓZSEF HÁZA, KAVICS UTCA, 1931; 
DÁLNOKI KOVÁTS-VILLA A LEJTÔ UTCÁBAN, 1932; 
A PESTÚJHELYI KÓRHÁZ SZEMÉLYZETI ÉPÜLETE, 1933–
36; A TYROLER-HÁZ, 1934) és emblematikus ter-
vek (A VÖRÖS KOCKAHÁZ, 1922) egyaránt –, de a 
szerzô szubjektív választása kevésbé ismert vagy 
akár teljesen ismeretlen alkotásokat – különö-
sen a pálya elsô felébôl festményeket (SIRATÁS, 
1921), grafikákat (ITÁLIA-MAPPA, 1921–22; FIÚ 
LÉGI JÁTÉKSZERREL, 1923), könyvborítót (SIRATÓ 
KÁROLY: PAPÍREMBER – KÖNYVBORÍTÓ) – is kiemel, 
ha a mûfaj, a minôség, a tárgyalás logikája ezt 
indokolja. A 266 tételt tartalmazó katalógust a 
mûvész-építész publikációinak válogatott szem-
léje követi, majd írásainak teljes bibliográfiája. 
Szerencsére van egy rövid életrajz is, mivel pél-
dául a fôszövegben Molnár Farkas ugyan annak 
rendje és módja szerint megszületik, a II. világ-
háború végi halálára viszont a szerzô csak utal: 

az építész utolsó fényképén a rajzasztalán mun-
kában lévô, modern szellemû, funkcionalista 
épület alaprajzát mutató tervrôl jegyzi meg a 
tanulmány utolsó mondataként, hogy „késôn jött 
jutalomjáték, sajnos túl késôn”. Elôtte ugyanis az 
utolsó évek alkotásaira vonatkozó nem is egy 
fejezet a kritika terepe, mert bár építészeti nagy-
monográfiát írni a fôhôs és életmûve tisztelete 
és szeretete nélkül csak nagyon nehezen lehet 
(ebbôl a szempontból az építészettörténet-írás 
különbözni látszik a történetírástól), ez azon-
ban nem homályosíthatja el a szerzô tisztánlá-
tását – a kvalitás megítélése minden mû vé szet-
történeti témájú mû alapfeladata.

A monográfiák, kézikönyvek, nagy katalógu-
sok mindig lezárni látszanak egy folyamatot. 
Tapasztalataim alapján azonban legalább any-
nyira kezdetet is jelentenek, kiindulópontot az 
olvasó, a használó, a kutatást folytató kollégák 
számára. Elgondolkoztat és ötleteket adhat. Rá 
lehet például csodálkozni a könyvben arra, hogy 
egy a budapesti Szentföldet, Molnár Farkas el-
lentmondásos értékelésû, torzóban maradt épü-
letegyüttesét népszerûsítô plakátterven – Ferkai 
nem sorolja be az építész mûvei közé – az ur-
banizált Pest elôtt hullámzó Budai-hegyek ku-
polás Szentsírjára a város fölött ufóként lebegô 
földgömb Szentföld-pontjáról alávetülô fény-
sugár kettôs motívuma, a nagy gömb és a kar-
csú, magas háromszög milyen erôsen az 1939. 
évi New York-i világkiállítás témaközpontjára, 
a Trylon és Perisphere obeliszktûjére és hatal-
mas gömbjére hajaz. 

A PÁLFORDULÁS? A NEGYVENES ÉVEK MUNKÁI címû 
utolsó fejezet indító illusztrációja az építész 1943 
körül készült portréfotója. A vékony fekete ke-
retû szemüveg fénytörése mögött elôtûnô szem-
pár mintha bizonytalan jövôbe tekintene, a kissé 
szétesô, középkorú férfiarc szája sarkában a csak 
a fényképésznek mutatott derû kényszeredett 
mosolyával. Begombolt gallérú, világos színû, 
minta nélküli flanelingének az eleganciához 
semmi köze. Mögötte a falon térkép részlete tû-
nik elô. Az utolsónak mondott fényképen ugyan-
ez a térkép jelenik meg a tervezôasztal fölött, 
az ugyanazt az inget – alighanem ugyanazon a 
napon – viselô építész tervére figyelô arca azon-
ban átszellemült gondolkodásról árulkodik, és 
visszautal a múltba. Ugyanis nem ez az egyet-
len portrésorozatra utaló momentum a kötet-
ben. A belsô címlapot követô fekete oldalpárt 
díszítô fényképen az oldalra fésült hajú, magas 
homlokú, fiatal Molnár fejét profilba fordító, 
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világos bútorsíkok között metszô tekintettel ol-
dalt kifelé nézô képmása látható. Fehér ingé-
nek gallérja, rafináltan kockázott nyakkendô-
jé nek csomója csak kivillan a környezet síkjaival 
erôs kontrasztot alkotó, keresztkockás pulóver 
szûk nyaka mögül. A fiatalember jobbjával egy 
fordítva tartott prágai folyóirat talán 1926. évi 
5. számát szorítja magához – ez alapján lehet a 
Pécsi József által készített fényképsorozatot is 
az ekörüli idôre keltezni. A pulóver hangsúlyos 
szereplô a fénykép derûsebb arckifejezést mu-
tató párján is, amelyen Ferkai leírása szerint a 
kézben tartott, áttetszô celluloidvonalzó fölé 
tornászó nô fényképét ragasztotta Molnár egy 
valamivel késôbb, 1929-ben készült, konstruk-
tivista kollázson. 1925-ben az utcán a szerzô 
meghatározása szerint Heinz Wichmann épí-
tésszel felszabadultan örülô Molnár ugyanezt a 
pulóvert viseli egy már harmadik emlékfotó-
sorozaton. Az ez utóbbi fotók köré a kötetben 
rajzolt weimari történet korántsem ilyen vidám, 
viszont a Ferkai által ezzel kapcsolatban felve-
tett problémák sora világosan mutatja, hogy 
koránt sincs minden kérdés lezárva. Ezek rész-
ben olyan, újra és újra felmerülô alapproblé-
mákra vonatkoznak, hogyan lehet az építészi 
kezeket – irodatulajdonos és közremûködô, egy-
mással társult építészek – elkülöníteni terveken 
vagy esetleg megvalósult épületeken is.

A pulóver és a nyakkendô, a derékszögû vo-
nalzó és a prágai folyóirat egyaránt ott látható 
a korábbi széria egy harmadik képén is, ame-
lyet a Mûcsarnokban kilenc évvel ezelôtt a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar 
Építészeti Múzeum által rendezett FÉNY ÉS FOR-
MA-kiállítás emlékezetes építészportré-soroza-
tának egyik molinójára nagyíttattak a rende-
zôk,3 az életmûvet bemutató kötetben pedig a 
mû egyetemi tanulmányok tárgyalására szánt 
fejezet elején kapott helyet. A dacosan fölvetett 
fej a vonalzó határozott háromszögére támasz-
kodva tekint a jövôbe. Talán még a saját emlé-
kezethelyeként majdan Ferkai András által meg-
alkotott monográfia is felsejlik elôtte.

Jegyzetek

1. A szöveg annak a laudációnak szerkesztett válto-
zata, amely 2012. november 30-án a Magyar Tu do-
mányos Akadémián, az MTA Mûvészettörténeti Tu-

dományos Bizottsága 2011. évi Opus Mirabile-elis-
meréseinek átadásán hangzott el.
2. Ferkai a Molnár-életmû kutatása, elemzése és köz-
zététele kapcsán ifjabb Janáky István építész, valamint 
Gábor Eszter, Mezei Ottó és Bajkay Éva mû vé szet-
történész szerepét emeli ki. Vö. Gábor Eszter: A CIAM 
MAGYAR CSOPORTJA (1928–1938). Akadémiai Kiadó, 
1972 (Architektúra); Mezei Ottó: A BAUHAUS MAGYAR 
VONATKOZÁSAI. Népmûvelési Intézet, 1981; Mezei Ottó: 
MOLNÁR FARKAS. Akadémiai Kiadó, 1987 (Architektú-
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Pécs, 2010; Bajkay Éva (szerk.): A MÛVÉSZETTÔL AZ ÉLE-
TIG. MAGYAROK A BAUHAUSBAN. Janus Pannonius Mú-
zeum, Pécs, 2010.
3. Csengel-Plank Ibolya–Hajdú Virág–Ritoók Pál: 
FÉNY ÉS FORMA. MODERN ÉPÍTÉSZET ÉS FOTÓ 1927–1950. 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2003. 277., 67. 
kép.

Lôvei Pál

GYÓGYÍTÓ ERÔSZAK

Egy náci orvos élete a haláltól a születésig 

Martin Amis: Idônyíl, avagy a sérelem természete
Fordította Elekes Dóra
Európa, 2012. 220 oldal, 2900 Ft 

„Tudni akarják, mivel foglalkozom? Hát 
jól van. Bejön egy hapsi bekötözött fej-
jel. Nem lacafacázunk. Lekapjuk a kötést. 
A hapsinak lyukas a koponyája. Na, erre 
mit lépünk? Egy szöget szúrunk a lyukba. 
A szöget – jó rozsdás – a szemetesbôl vagy 
valami hasonlóból halásszuk ki. Aztán ki-
kí sérjük a hapsit a váróba, ahol egy kicsit 
még ôgyeleghet és óbégathat, mielôtt visz-
szavinnénk az éjszakába. És már jöhet is 
a következô, egy koldusasszony, akinek ha-
risnyát és mûanyag cipôt forrasztunk arra 
az ördögi patájára… Miután elbántunk a 
rohadékokkal, alig várjuk, hogy megsza-
baduljunk tôlük. Utat! De ezeknek semmi 
sem elég. Csak jönnek és jönnek.” (102.)

Az elmúlt évtizedekben megjelent két regénye 
(SIKER; PÉNZ) alapján a magyar olvasók Martin 
Amis angol íróban a kortárs szatíra egyik leg-
markánsabb, a társadalmi visszásságokat feke-
te humorral kinagyító képviselôjét ismerhették 
meg. Amis azonban nem csupán a századfor-


