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Pályázat a Kós Károly Egyesülés tagjai számára

A JÖVÕ VÁROSÁNAK ALAPKÖVE

Budapest a jövõ évezredben olyan mértékig válik a pénzvi-
lág és kereskedelem regionális központjává, hogy szüksé-
ges egy új szellemi központ megalapítása, amely nincs alá-
rendelve, kiszolgáltatva materiális érdekeknek. Ezt az új
„fõvárost” az egykori királyi és egyházi központ közelében,
a Pilisben, a pilisszentléleki pálos kolostor romjainak kör-
zetében kell felépíteni azoknak a számára, akik a közéletbõl
kiszorulva is kezükben tartják az nemzeti kultúra fennmara-
dásának kulcsát. A feladat az új település helyét és központ-
ját kijelölõ alapkõ funkciójú objektum, építmény, alakzat
megtervezése és elhelyezési javaslata. Ez az alapkõ mint
idõbeli kút köti össze a hajdanvolt, szétszórt vagy a föld
alatt rejtõzõ pilisi szent helyeket egy jövõbeli központtal,
amelynek határokon túlmutató jelentõsége lesz. Ahogyan
az egykori szakrális épületek helyét is a Földet beborító
energiahálók jeles csomópontjai határozták meg, úgy ma
is fontos ezt a szempontot követni.

A KKE pályázatára beérkezett munkák egyúttal elõké-
szítõ javaslatok egy, az Egyesülés által megvalósítandó mill-
enniumi emlékmû létesítéséhez. A kiállításra Jánosi János,
Kõszeghy Attila, Nagy Ervin, Rácz Tamás, Sáros László és a
Triskell iroda dolgozott ki részletes tervet, a kurátor felkérésé-
re a Pagony Iroda és a Kör Építészeti Stúdió cselekvési prog-
ramot tartalmazó javaslata önállóan került bemutatásra.

Pályázat a KKE Vándoriskolájának tagjai  számára

KAPU MÚLT ÉS JÖVÕ KÖZÖTT

Valahol a városodban van egy hely, amely jellemzõ, szerves
része a város elmúlt és mai kultúrájának, történetének, ha-
gyományainak. Ez a hely túl fogja élni a város mostani kor-
szakát és annak emlékeként része lesz egy majdan itt álló
városnak. Ezért ez a hely alkalmas egy idõbeli átlépésre,
ahogyan például egy a mai környezetébe beillesztett római
kori rom is megidézheti egy elmúlt kultúra egészét. Ez a
hely igazi kapuja a jövõbeli városnak, ha az ehhez szüksé-
ges módosítások, megtörténnek rajta. A feladat: keresd meg
a helyet, amelyet te magad alkalmasnak találsz arra, hogy
ott valamilyen, de a lehetõ legkisebb tervezett átalakítással
létrejöhessen a kapcsolat lehetõsége, a két kultúrához
tartozás egysége.

A beérkezett 11 pályamû közül a kurátor döntése alap-
ján a kiállításra Bán Zoltán, Erhardt Gábor, Kovács Ágnes,
Kuli László, Kurucz Szabolcs, Müller Csaba és Révai Attila
dolgozta ki részletesen a pályamûvét. Ezeket a mûveket
rövid angol és magyar nyelvû ismertetéssel tartalmazza a
kiállítás katalógusa, amely megvásárolható a Ludwig Mú-
zeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum könyvesboltjában,  a
Litea és a Pont könyvesboltban, az Írók Boltjában, a Ba-
lassi Kiadó könyvesboltjában és a Mûcsarnokban. A teljes
kiállítási anyag 2001. januárban az Ernst Múzeumban kerül
a hazai közönség elé.

KÉT VELENCEI PÁLYÁZAT

A VII. Nemzetközi Építészeti Kiállítás magyar pavilonjának kurátora felszólította a Kós Károly Egyesüléshez tartozó
tagszervezetek építészeit, hogy vegyenek részt az általa meghirdetett pályázaton, amelynek kiválasztott pályamûvei a
velencei kiállítás egyik szekcióját alkotják majd. Ugyanilyen feltétellel egy másik pályázatot is kiírt a Vándoriskola tagjai
és diplomásai számára. Az elõbbit egy pilisszentléleki kirándulás, Somlósi Lajos helyszíni elõadása, utóbbit elõadások és
közös beszélgetések készítették elõ. A kiállított pályamûveket a katalógus részletesen ismerteti.

Néhány támpont a KKE tagjai számára kiírt
pályázathoz, vagyis a szakrális geobiológia szempontjai
a Pilisben történõ mindennemû emberi tevékenységhez.

A Pagony Iroda pályázatához készült tanulmány.

A pályázat fõ szempontjai:
Több etikát, kevesebb esztétikát (M. Fuksas). Az építészet
gyógyító folyamat, ahol a gyógyítás lényegi eleme a múlt
és a jövõ konkrét kapcsolatainak létrehozása. Egy új
szellemi fõváros helyének megjelölése.

Ahhoz, hogy ennek a hármas feladatnak megfeleljünk,
világossá kell tenni néhány fogalmat. A pályázat kiírása
paradoxont hordoz: késett, s így végrehajtásához az utolsó
órában vagyunk; ugyanakor korát megelõzi, mert végrehaj-
tásához még sem a magyarság, sem a világ nem érett meg.

A kérdés hordereje messze túlnõ egy építészeti/mûvé-
szeti pályamunka keretein, az egész Kárpát-medencét és
az egész planétát érinti, mert legitim módon csak a legtisz-
tább ökológiával valósítható meg, így viszont minta értékû
lehet. Márpedig a Turul népeinek, így a Kárpát-medencé-
ben élõ magyarságnak is a legfontosabb feladata éppen
ebben rejlik, hogy példát mutasson a Földanya és a bioszfé-
ra védelmére. Szent kötelessége, hogy a Földanya és a bio-
szféra gyógyítását és regenerálását elkezdje, a mellénk ren-
delt élõlények gyilkolásának véget vessen.

Somlósi Lajos

Igne Natura Renovatur Integra
– A Hármas Nap tisztítótüze –
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Középen a Kör Építész Stúdió (Krizsán András, Ertsey Attila és Reppert Béla) tükörinstallációja;
jobbra Nagy Tamás négy (Szolnok – görögkeleti; Dunaújváros, Balatonboglár és Sopronnémeti –

evangélikus) templomának fotói és papírmodelljei láthatók.

Balra a Kós Károly Egyesülés kiállítói, balról jobbra: Nagy Ervin, Rácz Tamás, Kõszeghy Attila,
Jánosi János, a Triskell (Csernyus Lôrinc, Siklósi József, Turi Attila és Horváth Zoltán) munkája,

elõttük Sáros László modellje; jobbra Makovecz Imre rajzai.

Balra Török Ferenc és Balázs Mihály építészek tablói; középen a Pagony Kert- és Tájépítész Iroda
installációja; jobbra és a lenti képen balra a vándoriskolások munkái; a felsõ sorban Révai Attila,

Müller Csaba és Kurucz Szabolcs terve, az alsó sorban Bán Zoltán, Kovács Ágnes és Erhardt Gábor
makettje és Kuli László festménye.
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Küldetésünk, hogy életörömünkkel és szeretetünkkel
védelmezzük a Földanya szívcsakráját.

Tudatosítanunk kell, hogy a nép tartozik a helyhez és
nem a hely a néphez.

A magyarság nem emlékszik eredeti küldetésére, fel-
adatára és a többi néphez hasonlóan az anyagi világ és a
fejlõdés hamis tudatának kábulatában vegetál. Heidegger-
rel szólva a felejtés elfeledésének állapotában vagyunk,
azt is elfelejtettük, hogy mit is felejtettünk el.

Szent madarunk a holló, amely történetünkben az intim
tudaton túl csak a Corvin-címerben jelent meg, gyûrûvel a
csõrében. Hosszú távolléte után néhány éve a Kárpát-
medence minden szent helyén, így a Pilisben is megjelent
egy-egy hollópár és várja a gyûrût, az éggel való jegyesség
jelképét. Jegyesség, jegyben járás ég és föld között, ez a
magyarság dolga és szent kötelessége. Ehhez kell para-
dicsomi kertté alakítani a ránk bízott földet és ehhez kell
felépítenünk a szellemi fõvárost.

Szent fáink a tiszafa és a szilfa.
A Kárpát-medence két szent folyama, két fõ életvonala,

életenergiájának hordozója a Duna és a Tisza. (Micsoda
aktualitás hát a Tisza megmérgezése?) Mindkét folyam
életterünk vitális és vibrációs rendszerének gigantikus
generátora. A Pilisnek és így a Földanya életfunkcióit meg-
határozó vibrációs rendszernek létszükséglete a Duna. A
Duna-kanyar az a Pilisnek, mint a Nílus deltája gizehi pira-
misoknak. Mindkettõt brutálisan „bebetonozták”!

Magyarország vizeinek és termõföldjeinek 80%-a sú-
lyosan szennyezett. A folyókat az úgynevezett szbályozá-
sokkal deszakralizálták és az ÉLET finomenergetikai, éteri
síkján elementárisan tönkretették. Ivóvízkészletünk me-
gyéktõl függõen 10-90 %-ban alkalmatlan emberi fogyasz-
tásra a „mezõgazdasággá” züllött földmívelés, valamint az
ipari és az egyéb szennyezések következményeként.

A négy elem közül a három szennyezhetõt elszennyez-
tük, a tüzet eltorzítottuk.

A Kárpát-medence két fõ energetikai és szellemi köz-
pontja a Hargita és a Pilis. A Pilis a Föld predesztinált, kivéte-
les fontosságú szent helye, amely az ezredelõn újra kitünte-
tett fontosságot kap. Földanyánk szakrális idegáramainak
kivételes koncentrációja van itt. A szakrális idegáramok és
a földalatti vízfolyások egy függõleges mentén való talál-
kozásai a mindenkori szent- és gyógyhelyek. Ezek a helyek

az ember számára megkönnyítik a fent és a lent közti kom-
munikációt, valamint azt, hogy a planétával újraszinkroni-
záljuk önmagunkat. A Pilis összes kardinális fontosságú
helyét eleink nekünk szóló üzenetként megjelölték, amit
a kellõ alázattal bíró szem felismer. Ezek jelenleg nagyrészt
nem hozzáférhetõek és nem közreadhatók.

A Pilis szakrális központjai csak teljesen politika- és
ökonómiamentes, Istent ismerõ és megfelelõ alázattal ren-
delkezõ ökológia intellektusával jelölhetõk és emberi
beavatkozással érinthetõk! Az ilyen ökológiának semmi
köze a természetvédelemnek nevezett politikához, amely
az ökológiát az ökonómia szolgálatába vonja. Ez egyszerû
intellektuális perverzió. A teljesen tiszta, független ökológia
összhangban van a teremtéssel, így természeténél fogva
etikus is.

Minden emberi cselekedet és gondolat az ember felfo-
góképességét messze meghaladó vibrációs rendszeren
keresztül azon mód beépül a Föld és a király-planéta, a
Nap interreakciós rendszerébe, így a planetáris „ökosziszté-
ma” rendszerébe is. Aztán Newton III. (alkímiai) törvénye
alapján az ember számára megközelíthetetlen reakciólánco-
latot indít el. Vagyis az ember törvényeit felváltják az élet
törvényei.

A Nap és a Föld jóval minden ciklikus, az életet mentõ,
regeneráló korrekciója elõtt üzen az általuk létezõknek,
így az embernek is. De a türelmes intések ellenére sem
vagyunk hajlandók élõ társunkként elfogadni a Földet, aki
ugyanúgy éteri és asztrális testtel (aurával) bír, mint az em-
ber, tehát lelke van. Ez a lelkes lény tanít bennünket egész
földi létünk során. Amikor az ember nem hajlandó tanulni
és a Földanya legintimebb ökoszisztémáját is tönkre teszi,
akkor az anyás intések után, az élet érdekében jön a radi-
kális ökológiai korrekció. Mielõtt a Föld az emberi tevé-
kenység következtében tengelyének és frekvenciájának
megváltoztatására kényszerül, a horizont fölé emelkedik
három napkorong. Ez az õsi tudás és nekünk szóló figyel-
meztetés van felfestve az erdélyi, bögözi kis templom falára.
A három napkorong, a három izzó szféra nem csupán aszt-
ronómiai jelenség, hanem a Nap gigantikus ökológiai kor-
rekciójának elõjele.

A bögözi falfestmény kígyója a ciklikus idõ jele (nem
ismétlõdõ repetíció, hanem állandó teremtés!). Ennek
alárendelve az alsó körben látható a Föld a hajóval, a földi
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élet szimbólumával, Isis bárkájával. Egykor Isis, ma Mária
pártfogása alatt halad a bárka a szakrális geometria köldök-
zsinórján a Nap felé. A szakrális geometria fonalán haladva
– tehát nem a véletlen játékaként – a köldökkötés átfordulá-
si pontján egy hatalmas propellerszerû masni van: a mobili-
tás, oldás és kötés, a változtatás lehetõsége. Az újrakezdés
forulatain jutunk a hármas Nap csillagokkal jelölt tisztítótü-
zéhez. Vagyis korrigálhatjuk, vissza is fordíthatjuk és
egyensúlyban is tarthatjuk a kulmináló pontra nézõ ciklikus
idõ folyamán a bárkát. A ciklikus idõ – a kígyó – az oldás
és kötés masnijai közt a(z) (át)fordulópontra néz. Így
minden a bárka utasaitól, tehát az embertõl függ. A Nap
ítélete, illetve gigantikus „haragja” a hatalmas ibolyakék
napkorong, amelyik azonos az önmagába zárt fehér és na-
rancsvörös Nappal. A hármas Nap képe után a falfestmé-
nyen Szent Mihály méri és ítéli a hajón érkezetteket.

(Néhány kivételes égi tünemény és hármas napkorong
jelenség az írott történelembõl: 1917. október 13-án Fati-
mában 70.000 szemtanú elõtt a Nap elképesztõ sebességgel
önmaga körül forgott, miután a mindenen áthatoló, fagyos
felhõszakadás elállt, aztán vérvörös lett, ibolyakéken a hori-
zontig alászállt, majd sárgába ill. narancssárgába öltözve,
pörögve visszaemelkedett a helyére. Figyeljünk a fatimai
jelenség leírásánál a színekre, és nézzük meg a 700 évvel
korábbi bögözi freskó színeit!

A hármas napkorong megjelenését mindig nagy hord-
erejû történelmi változások követték. Ezekbõl néhányat
nyomon követhetünk Plinius és Julius Obsecans munkái-
ban, a Julius Cézár uralkodásáról szóló írásokban, az 1409-
ben megjelent Nürnbergi Krónikában, az 1512-ben meg-
jelent A történelem tengere, Seneca: A természet kérdései
címû munkájában, stb.

1952. február 13-án Anglia felett jelent meg a hármas
Nap szabályos háromszöget alkotva. Még ebben az évben
Anglia felrobbantja az elsõ atombombáját, Amerika az elsõ
hidrogénbombáját, egy év múlva az oroszok elsõ atom-
bombájukat. Zöld, sárga és vérvörös folytak egymásba! A
párizsi, napkitöréseket vizsgáló és elõrejelzõ intézet hiva-
talos jelentése szerint a jelenséget megelõzõ napkitörés volt
a legintenzívebb, amit valaha is mértek Gondoljunk a ’89-
es eseményekre és kóstoljuk meg a ’89-es borokat!)

A viszonylag egyszerû, páratlan számú, egytengelyû
bolygóegyüttállások esetén a Föld idegáramai akár több
métert is elmozdulnak a helyükrõl, aztán rángani kezd Föld-
anyánk gyomra és megremeg a föld. A hármas napkorong
jelensége elõtt a szakrális idegáramok szép lassan elkúsz-
nak a helyükrõl, aztán hirtelen rángva visszaállnak a he-
lyükre. Az ilyenkor beálló planetáris ökoegyensúly pontos
kifejezõje az ember a Földre és Napra gyakorolt hatásának,
persze nem emberi idõ- és térintervallumokban. A Földanya
reakciói sokkal lassúbbak, mint az ujját megégetõ emberé.

A Pilis a Földanya szívcsakráján és intim, szakrális és
gyógyhelyein túl két, a múltat és jövõt összekötõ, nagy
jelentõségû kozmotellurikus helyet is tartogat számunkra.
Az egyik Attila király városának helye Pomáztól nyugatra,
a másik az õsi Buda, Pilismarót térségében. Talán az utóbbi
már megjelölhetõ, Földanyánk és a Kárpát-medence táj-

templomának gyógyítása érdekében a fentebb leírt, kellõ
alázatú ökológia, vagyis az élet törvényeinek betartása mel-
lett. Mert a Föld jelenleg egyetlen életellenes lényt hordoz
a hátán, az embert.

A Pilis építésre predesztinált helyei beépíthetõvé vál-
nak, ha a Pilisben metszõdõ, országokon át húzódó szakrá-
lis földidegáramokat nem terhelik a többnyire rájuk állított
atomerõmûvek és más zavaró információk.

Javaslatok a megvalósításhoz:

Pilismarót vagy a környék egyik szent helyén élõ növény-
zetbõl „katedrális” vagy „kozmogram” plántálása; éneklés-
re, imára és meditációra alkalmas intim helyként. Az élõ
növénybõl építés az idõben való gondolkodást is kötelezõ-
vé teszi, ez a szellemi térben is erõs kötéseket tesz lehetõvé,
ami nagy jelentõséggel bír ebben az átmeneti és idõben
redukált korban, amiben élünk. Az élõ növénykonstrukció
esetleg kiegészíthetõ arányaiban kordában tartott „aku-
punktúrás” kozmogramként mûködõ fa, kõ, égetett agyag,
vagy bronz szoborral vagy jellel, ill. a helyet nem sértõ más
anyag minimumra fogott használatával.

A konstrukció méretezése meg kell feleljen a hely mér-
tékegységének (pl. a királyi könyökbõl, vagy a Nap-háló
oldalhosszából számított kalkulációs értéknek, stb.) vala-
mint a felhasznált fafajták ill. növényfajták vagy anyagok
és a hely õsprincipiumainak harmonizálniuk kell egymás-
sal. A konstrukció alapképlete lehet például a mindenkori
szakrális hely egyik alapproblémája: a kör négyszögesítése,
a szakrális geometria és a szimbolika értelmében is.

A négyszög a látható valóság szimbóluma, a kör a való-
ság láthatatlan részének a szimbóluma. Isten egy kör, ami-
nek nincs középpontja, kerülete pedig mindenütt jelen van,
mondja Herakleitosz.

Mivel a mûvelet matematikailag nem megoldható, csak
a helyszínen applikált geometriával, így az alkotás gesztusa
már kizárja az intellektuális erõszakot.


