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NAGYVÁZSONY, RAVATALOZÓ

Kultúránk része az ember és halál viszonyának története, 
az élők és holtak kibogozhatatlanul sokféle kapcsolatrendszere. 
A nagyvázsonyi temető gondozott sírkertje mindig is ma-
gán viselte az élők és holtak kapcsolatára vonatkozó kép-
zetek rendjét. A temetőkert bejáratával szemben évtizedek-
kel korábban felépült régi ravatalozó átalakításával, fel újí-
tásával újra kifejező módon helyreállt valami, amit halotti 
kultúránk rendjének és jelképrendszerének hívunk. Az új 
előtetővel és a hangsúlyos toronyépítménnyel az épület 
tömege és főhomlokzata átfordult a főbejárat irányába, és 
kapuszerű formájával a felvezető út irányába néz. Így vált 
a minimális építészeti beavatkozással kiala kított egyszerű 
kubus, a végső búcsú, az átlépés helyévé, az élet és halál 
kapujává. A nyers felületek, a vázszerkezetig lecsupaszított 
formák mint korpusz jelennek meg, kéz zel foghatóvá téve 
a halál misztériumának csendjét és könyör telenségét. De 
ez a profán forma önmagát meghaladva arra is alkalmas, 
hogy a transzcendens hordozójává legyen, és a betonból 
szakrális hely szülessen. Ennek a letisztult nyelvezetnek a 
jelképes összegzése a nyerskő felületű torony, amely az 
előtető feletti részen egy acélváz keresztet formáz. A tömör, 
anyagszerű kőtorony – az álló ember jelképe – hirtelen 
csontvázszerű, lebegő alakot ölt és áttört vasvázával az ég 
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felé magasodó keresztpárt alkot. Olyan, mindenki számára 
érthető jelkép, amelyben az ember felfedezheti legmélyebb 
önmagát és meditációjába merülve átélheti gyarló 
nyomorúsága reménységét: Kyrie eleison!

TÍZ ÉVES AZ EGYETEMI 
ÉPÍTÉSZOKTATÁS KASSÁN

Szlovákia területén az egyetemi építészképzés 1952-ben 
kezdődött, Pozsonyban – előbb a Szlovák Műszaki Egye-
temen, később a hatvanas években a Képzőművészeti 
Egyetemen is.

Ennek a ténynek és Pozsony aszimetrikus fekvésének 
köszönhető, hogy a háromezer építészből (ebből csak 1500 
a kamarai tag) ma 2000 él Pozsonyban, és csak egyharma-
da az ország más területein. Ezért logikus volt egy kassai 
építészképző intézmény felépítése. 

Ezt a gondolatot már id. Malinovský Viktor, volt kas-
sai főépítész, a kassai Műszaki Egyetem professzora meg-
próbálta elültetni a 70-es években, sajnos sikertelenül. Csak 
a rendszerváltás után élesztették fel a kassai építészképzés 
gondolatát a következő építészgeneráció tagjai: Martin 
Drahovský, Jozef Fabian, Juraj Koban, Krcho János, Pász-
tor Péter, Štefan Pacák, Štefan Zahatňanský, Jozef Žiaran. 
A megbeszélések zöme az akkoriban jól működő kassai 
építészklubban történt, melyet Pásztor Péter vezetett. Az 
ő irányítása alatt kezdődött el az építészetoktatás a Mű-
egyetem Építőmérnöki karán 1992-ben, és ugyanott alakult 
meg az első építészeti tanszék is 1996-ban. 

Abban az évben azonban egy új kezdeményezés is 
történt, amely az egész projektet új vágányra terelte. A Mű-
szaki Egyetem rektora, Miloš Somora, az akkori kassai 
polgármester (a későbbi köztársasági elnök), Rudolf Schus-
ter és a pozsonyi Képzőművészeti Egyetem professzora, 
Bartusz György szobrász javaslatára egy művészeti kar ala-
pításán kezdtek el dolgozni. Ez azonban nem volt össz-
hangban az akkori Mečiar-kormány elképzeléseivel. Még 
ugyanabban az évben megalakult Besztercebányán a Mű-
vészeti Akadémia – de építészképzés nélkül! 

Komoly hattérdiplomáciai munka eredményeként 
1998. október 2-án mégis saját útjára indult a Kassai Mű-
szaki Egyetem legfiatalabbik (nyolcadik) gyermeke, a Mű-
vészeti Kar három tanszékkel – formatervezés, építészet és 
képzőművészet.

Tíz év alatt 66 bachelor, ill. 36 építészmérnök végezte 
itt a tanulmányait. A tíz éves jubileum keretén belül a Mű-
vészeti Kar több rendezvénnyel lépett a nagyközön ség elé. 
A rendezvénysorozatot szeptember végén a 60 éves Pász tor 
Péter és tanítványainak közös kiállítása indította, amelyen 
az építész és a diákjai 50 tervet mutattak be a kassai Kelet-

szlovákiai Galéria kiállítótermében. A kiállítás  katalógu-
sában Pásztor Péter többek között a következőket írta: 

„Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Kassai 
Műszaki Egyetem Művészeti Kara fennállásának tizedik 
évfordulója egybeesik az én hatvanadik születésnapommal, 
és ezúton bemutatkozni Önöknek (tanítványaimmal 
együtt), mint alkotó építészmérnök, ill. tanár egyaránt.  
A műtermemben a következőkre szeretném megtanítani 
a diákjaimat:

• nem szabad másként mint ökologikusan építkezni; 
• az építész minden tette a környezet javát és egészséges 

fejlődését kell hogy szolgállja;
• ennek a világnak megvannak a saját hagyományai, me

lyeket kötelezőek vagyunk megismerni és átadni 
a következő generációknak;

• az építészet nem csak képzőművészeti alkotás, elsősor-
ban az emberiséget kell hogy szolgálja;

• tehetségünk isten adománya, ezért Őt vagyunk köte-
lesek alkotásainkkal dicsőíteni!
A tanári küldetésnek van egy kétségkívüli előnye – kö-

telez arra, hogy megfiatalodjunk és új terveink legyenek! 
Bevallom, ma több tervet hordok a fejemben, mint bár-
mikor azelőtt. Ez alatt a tíz év alatt arról álmodoztam a 
tanítványaimmal, hogyan tehetnénk ezt a világot jobbá.”

A kiállítást meghitt ünnepség keretében Makovecz 
Imre nyitotta meg. Anyagát november folyamán a mis-
kolciak is megtekinthették a Kós-házban. A pozsonyi ki-
állítás a Szlovák Építészszövetség székházában nyílt meg 
2009. január 15-én Makovecz Imre és Zdenek Fránek 
köszöntőjével.

Vázlat a Moldava nad Bodvou-i városháza bővítéséhez;
Igor Cziel és Pásztor Péter terve, 2008


