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VÁNDORISKOLÁS TANULMÁNYÚT
VÁNDORISKOLÁSOK LJUBLJANÁBAN

Nem tudom, pontosan mikor és hol fogalmazódott meg 
bennünk a gondolat. Mármint, hogy legközelebb, ha 
megyünk, oda kéne menni. Persze nem kizárt, hogy a 
Vándoriskola ljubljanai útjának ötlete többször, több he-
lyen, különböző emberek fejében egyaránt megfogant. 
Szűcs Bandi mesterünk egyszer egy interjúban úgy fogal-
mazott, hogy nem is építész igazán, aki nem járt még Er-
délyben. Így utólag kiegészíteném a kötelező látnivalók 
sorát a szlovén fővárossal is.

Az építész pályára készülve fontosnak tartottam, hogy 
kiterjedt lexikális ismeretekkel rendelkezzem. Többek 
között a könyvtár szabadpolcos építészeti szekcióját pró-
báltam szép lassan kiolvasni. Nem szisztematikusan halad-
tam, hanem elővettem, ami éppen megtetszett. Így került 

a kezembe a Jože Plečnik monográfia is. Egy addig isme-
retlen építészeti világ nyílt meg előttem, nem tudtam hová 
helyezni, úgy éreztem, hogy zárványként áll az építészet-
történetben. Nekem úgy tűnt, hogy nem jön sehonnan 
és nem vezet sehová. Gyökerei között Otto Wagner mun-
kássága dereng fel, a végét viszont követők híján Plečnik 
halála jelenti. Úgy tűnik, hogy ezt az építészetet nem lehet 
másolni és folytatni sem. Lehet próbálkozni a tanulságok 
leszűrésével és felhasználásával, de a külső jegyek reprodu-
kálása megmosolyogtató eredményt hozna. A könyv alap-
ján még egy dolog vált világossá: Plečnik neve egyet jelent 
Ljubljanával, ha meg szeretném ismerni ezt a különös 
világot, akkor a bécsi és prágai művek meglátogatása nem 
elég, el kell menni a szlovén fővárosba is. Meglehetősen 
soká váratott magára ez az alkalom, de a Vándoriskola 
jóvoltából 2008. október 17. és 19. között végre sort kerít-
hettem rá.

Hajnali indulás a Kecske utcából, a népes társaság 
szétoszlik a járművekben, laza konvoj indult az első talál-
kozási pont, Lendva felé. A fő programpont Makovecz 
Imre színházának megtekintése, de az időbe belefért a tér 
másik oldalán álló zsinagóga bejárása is. Mint azt Csernyus 
Lőrinc mesterünktől megtudhattuk, a két épületnek helyet 
adó egykori belvárosi tér nagyot változott az elmúlt tíz 
évben, házakat bontottak le, térfalak tűntek el. A bajt a 
helytől teljesen idegen utcabútorokkal, térburkolattal és 
kertépítészettel fokozták.

A következő cél már a Plečnik életműhöz kapcsolódott, 
megnéztük a bogojinai Krisztus mennybemenetele temp-
lomot. Korábbi olvasmányaim alapján ez volt az egyik 
kedvencem a szlovén mester templomai közül, miután itt 
egy különös átalakításról/bővítésről van szó. A szűkössé 
vált templom eredeti hajója ugyanis a bővítés előterévé vált, 
az új templom tömege erre merőlegesen helyezkedik el. A 
hagyományos templomtájolásnak tehát teljesen ellent-
mond ez a felállás, ennek ellenére a térélmény magával 
ragadó, ugyanúgy, ahogyan a Ljubljana külvárosában ta-
lálható Žale temető főbejárata és kápolnacsoportja, melyet 

„halottak városa”-ként emleget a szakirodalom. Itteni láto-
gatásunk már szürkületben történt, így még inkább a 
helyszín és az épített környezet hatása alá kerülhettünk. 
Első ljubljanai napunkat az Assisi Szent Ferenc templom 
megtekintése zárta, itt többen egyetértettünk abban, hogy 
a monumentális csarnoktemplom nem a mester legsike-
rültebb alkotása.

Szállásunk a belváros központjában a Ljubljanica part-
ján helyezkedett el egy többszáz éves épületben. Teljesen 
szürreális hely volt: egy erősen lepusztult diákszálló a folyó 
talán leggyönyörűbb partszakaszán. A balkáni körülmé-
nyeket viszont hihetetlenül alacsony árakkal kompenzálták. 
Az emelet központi helyiségében estebédre gyülekezett 
nem zetközi társaság biztosította a háttérzajt a műanyag 
poharas borozgatáshoz. 

A következő napunkat úgy tudnám jellemezni: Plečnik 
minden mennyiségben. Kiderült, hogy építészetileg és 
urbanisztikai szempontból egyaránt róla szól a város. A 
városkép szempontjából szerepe olyan meghatározó, mint 
Bécs esetében Wagneré. Pleč niknek (is) köszönhető, hogy 
több mint száz évvel ezelőtt kialakítottak egy olyan élhető 
és fenntartható városszerkezetet, amely ma is működőké-
pes. Ennek alappillére a különböző mértékben forgalom-
csillapított utcák és terek rendszere, ahol a központ felé 
haladva a közlekedés egyre korlátozottabb, a belváros pe-
dig teljes egészében a gyalogosoké – meg persze a kerékpá-
rosoké. Volna mit ta nulnia Budapestnek is a szlovénektől, 
igaz a lépték más; Ljubljana lakossága alig 300 ezer fő. 

A délelőtt egyik érdekes élménye az építész saját házá-
ban berendezett múzeum volt. Az utolsó szegig megter-
vezett épületek alkotójának lakóhelye többünket meglepett. 
A ház hihetetlenül otthonos volt ugyan, de inkább nőtt 
jellegűnek nevezném, mint tervezettnek. Az épület legka-
rakteresebb része a kert felé néző kör alaprajzú torony, 
melynek földszinti részén a mester háló- és dolgozószobá-
ja, emeleti szintjén műterme kapott helyet.

A megtekintett Plečnik művek sorából ezúttal kettőt 
emelek ki. Az egyik a piac folyóparti együttese, amelyik 
szerves egységet alkot a központi térre vezető hármas híd-
dal. Ez a hosszúkás csarnoképület klasszicizáló megjelené-
sével furcsa ünnepélyességet kölcsönöz a hozzá kapcsoló-
dó profán funkciónak. A másik, általam megkedvelt 
Plečnik-ház a Szlovén Nemzeti Könyvtár épülete, mely 
kőfaragó munkák tekintetében a lehető legmagasabb 
színvonalat hozza, olvasótermének belső tere pedig már-
már egy katedrális belvilágával vetekszik. A magas építé-
szeti minőség keltette sokk elől Szűcs Endre mester veze-
tésével egy folyóparti kávéházi asztalhoz menekültünk. Ha 
már a kávéházi életnél tartunk, érdemes megemlíteni, hogy 
a helyieket a késő ősz sem tántorítja vissza attól, hogy a 
folyóparton üldögéljenek. Ha jön a zordabb idő, a forró 
fekete mellé pokrócot is kap a kedves vendég, így a kert-
helyiségek kihasználtsága a tél beköszöntéig folyamatos. 

A tanulmányút harmadik napja a folyóparti bolhapiac-
cal indult. Az árusító asztalokon használati és kegytárgyak A Szlovén Nemzeti Könyvtár olvasóterme, Ljubljana

Žale temető, „halottak városa”, Ljubljana; fent: a főbejárat rtészlete; 
lent: a város egyik körzetéhez tartozó temetőkápolna

A városi piac a Ljubljanica partján, Ljubljana

mellett felvonult az elmúlt évszázad összes diktatúrájának 
minden relikviája, de a zenerajongók sem távoztak üres 
kézzel. A szakmai programot a barjei Szent Mihály temp-
lom meglátogatása, majd zalai borkóstolás zárta.  

A Vándoriskola szlovéniai utazása méltó folytatása volt 
a felvidéki, Tisza menti, elzászi, tokaj-hegyaljai, őrségi és 
erdélyi tanulmányutaknak. Ideális esetben minden félév-
re juthatna egy ilyen, hiszen hasonló szellemi feltöltődés 
után a munka is jobban megy…

Horváth Balázs
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