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B A B Ó A N T A L , A F A M Ű V E S 

A fával sokféleképpen lehet bánni, s minthogy ősidők óta 
dolgozik vele az ember, számos fortélya alakult ki, s örökítődött 
nemzedékről nemzedékre, asztalosok, kádárok, bodnárok, isten
nevelő ácsok, bölcső-, és koporsókészítők, farigcsáló kondások 
és juhászok kezén a fával bánás mesterségének; az évszázadok 
során mind magabiztosabbak, rutinosabbak lettek a fa meg
munkálói, s fogait mind nagyobb fákba tudta vágni, s a fát 
mind tömegesebben hasogatta, aprította, szeletelte a technika. 

A fa - ha egy időben a műanyag-gyárosok azzal hivalkodtak 
is, hogy mint mindén mást, ezt az anyagot is helyettesítik vegyi 
kotyvalékaikkal - mindig megmaradt az embert körülvevő tár
gyi világ egyik legfontosabb, leggyakoribb alapanyagának; alap
anyagnak, mint a kő, az agyag, a fém vagy az üveg; ám ahogy a 
tárgyakat mind tömegesebben gyártó ipar tonnaszám darabolta, 
aprította, szeletelte a fát a lakások és a közintézmények töme
gének tárgyaihoz, e tárgyakban fogyatkozni kezdtek a nyomai, a 
jelei annak, hogy a fa nem akármilyen anyag, hanem élőlény, 
élő, mint az ember és az emberi gondolat. 

De, mint ilyenkor lenni szokott, megjelentek azok is, akik 
szembeszálltak mind a fát műanyagra cserélő talmi „modern
séggel", mind pedig a fa megmunkálásának növekvő lélektelen-
ségével, hogy visszaadják az embernek a fát, s a fának az őt 
megillető tiszteletet. 

Már a tizenkilencedik, sőt, már a tizennyolcadik században 
elérte a kritikus mértéket a feszültség az ember természetes és 
mesterséges környezete, valamint az emberi élet természeti 
alapjai.és az ember természetátalakító hajlandóságai között, s e 
feszültség tudatosodott is. Rousseau nyomán a tizenkilencedik, 
majd a huszadik'század egyes „különcei" már életprogrammá 
tették az „ipari" civilizációéitól eltérő utak keresését. Ez a leg
nagyobb hatású kezdeményezőknél: William Morrisnál, Rudolf 
Steinernél, Henry Dávid Thoreaunál azon erők felé fordulást 
jelent, amelyek a. történelem során mindig is az ember legfon
tosabb energiatartalékai voltak, (s amelyek modernkori rom
bolásának következtében egyszerre csorbul az ipari társadalmak 
embereinek vitalitása és embersége). így fordultak (vissza) e 
keresők az (istenséggel áthatott) természet, a (személyességgel 
áthatott) emberi alkotóképesség, és az egyén számára a közvet
len kapcsolódás lehetőségét kínáló, (szimbolikával áthatott) 
világegész felé. Ez az életprogram a keleti filozófiához hasonló
an—s ahhoz gyakran kapcsolódva is — azt hirdeti, hogy az em
ber akkor marad ember, ha a leigázó gőg helyett belül marad a 
természeten, annak részeként, annak törvényeit ismerve, s 
azokhoz igazodva alakítja a maga életét. Ha a gépek mecha
nizmusainak szolgálata és a nagyvárósok szédült hemzsegése 
helyett megmarad a munka és a csere során is az arctól-arcig, 
kéztől-kézig haladó üzenetek közvetlenségében és személyessé
gében. S ha közvetítés nélkül próbálja kihallani a létezés ka
vargásából a kozmosz tereket és időket összekapcsoló rendjének 
a célirányos emberi logikánál mindig sokkal összetettebb su
gallatát. A „zöld" divat által ma újra felfedezett Természet, a 
kézművesség, és az egyszerű Hit, Remény és Szeretet (oly sok
szor elgiccsesített, elhiteltelenített) misztikája. Es mindennek 
eredményeként: a Szabadság és a Szépség. 

A tizenkilencedik és huszadik század fordulóján a szecesszió 
művészetében kapott hangot, művészi kifejezést az akkorra már 
egységessé vált világszemléleti mód; paradox módon nagyon 
sok esetben tömegcikkek, minták tervezőinek, „designer"-ék

nek kezén: a szecesszió mint divat valóban tömegesen elterjesz
tette - legalább a vágyat, a nosztalgiát - valamiféle „szecesszió", 
kivonulás iránt; vissza a természethez, a természetességhez, a 
kézi alkotáshoz, a világba való szerves beágyazottság harmoni
kus állapotához. 

A szecesszió (az izmusok közül az egyik utolsóként) azon 
stílusirányzatok sorát folytatja, amelyek a világon végigfutván 
megtalálták a maguk nemzeti arculatát is (miként a magyar 
barokk, a magyar klasszicizmus, vagy a magyar romantika is jól 
felismerhető sajátosságokat mutat). Természetes ez egy olyan 
irányzatnál, amelynek szemléletében kulcsszerepet kap a szer-
vesség: a természeti beágyazottság a társadalmon belül mindig az 
adott kultúrába, a modern társadalmakban: a nemzeti történe
lembe való beágyazottságot, a szervesség az abból való táplálko
zást, abból való kinövekedést jelenti. így lesznek a szecesszió 
elemei is a gödöllői iskola, Lechner, Csontváry, majd - s talán 
leginkább - Toroczkai-Wigand és Kós Károly kezén jellegzete
sen magyarok, (töltődnek fel a magyar hagyományból), épp 
úgy, ahogy például Gaudínál ugyanazok az alapok eltéveszthe-
tetlenül ibér-katalán arculatot öltenek. 

A magyar kultúra számára az ebben az irányzatban nagy 
hangsúlyt kapó „szervesség"-eszmény különösen is fontos: egy 
olyan nemzeti történelemben, ahol a hagyományos, „természeti 
beágyazottsága", elsődlegesen mezőgazdasági kultúrára kívülről, 
félig-meddig gyarmatosítóként telepedett rá a gazdagabb ha
talmak ipari civilizációja, a „természeti" és „szerves" előtérbe 
helyezése a nemzeti önazonosság védelmét is szolgálja, s egy 
olyan alternatív utat képvisel, ahol az egyén szabadsága nem a 
fejlett iparú világcentrumok kegyeként jelenik meg, hanem a 
saját hagyományokból, az ország (esetünkben Magyarország) 
életképes gazdasági adottságaiból fejlődik ki. (Mint ahogy - h a 
az egészségesnél kevesebb teret kaptak is - az iparosodásnak s a 
polgárosodásnak is megvoltak történelmünkben azok a kezde
ményei is, amelyek szervesen gyökereztek a magyar gazdaság
ban és történelemben). A „természetes", a „szerves" és a „nem
zeti" jelképisége ily módon egybefonódik. 

Az ellélektelenedett ipari civilizáció megújulásának egy 
másik, (a „természetes", a „szerves" és a „nemzeti" összefonódá
sának még mélyebbről származó) forrása - mint a történelem 
során több ízben - a népművészet. A bartóki „tiszta forrás", 
ahová mindig vissza lehet nyúlni; amelyben a szépség legmé
lyebb, legegyszerűbb formáit, az évezredes tapasztalok lecsiszolt 
bölcsességét, a mindennapi kínlódások és örömök emberi lép
tékű arányait és az adott nép „lelkét", történelmének emberi 
lenyomatát találja meg az, aki a múltból: saját, elődei életében 
gyökerező múltjából próbál erőt meríteni. S a népművészettel 
szorosan összefonódva a tárgyformálás középkori hagyománya, 
a kézművesség. A gyönyörködtető tárgyakat létrehozó mester
ségbeli tudás, amelynek termékei azért szépek, mert funkcioná
lisak; minden felesleges sallang nélkül szolgálják azt, amire 
létrehozták őket; minden ízükben a munka és az anyag termé
szete iránti tiszteletet hordozzák; s minthogy nem futószalagon 
sokszorosított tömegcikkek, képesek arra is, hogy valamikép
pen megőrizzék magukban készítőik kezenyomát is. 

A huszadik század végén a szerves építészet és a vele rokon 
tárgyformáló művészetek szándékosan fordulnak éppen ezekhez 
a forrásokhoz. S a népművészet és a kézművesség erényeinek 
újra-felfedezése mellett nem véletlenül nyúlnak többek között 
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éppen a szecesszió (Magyarországon a magyar szecesszió) ha
gyományaihoz sem, (ahol egyébként nemcsak művészi és esz
mei előképeket találnak, hiszen például a gödöllőiek a nagyvá
rosi-ipari civilizációból kivonuló, természetes és emberléptékű 
élet felépítésének a tizenkilencedik századi „különcök" által el
kezdett kísérletét is folytatni próbálták ha hatásuk a maguk 
idejében e tekintetben nem is vált tömegessé). Mégsem jogos a 
huszadik század végi „organikus" irányzatot egyszerűen neo-
szecessziónak minősíteni, hiszen száz év alatt igen sokat válto
zott a világ. Változott abban is, hogy a „kivonulás" ma már 
nem csak egyes különcök remetesége, hanem egy (viszonylag 
széles) értelmiségi réteg igen sok változatban követett életfor
mája. 

Az árucikk-áradat és a tömegtermékek korára jellemző szel
lemi-lelki elsivárosodás a szellemi értékek őrzői számára mozgó
sító kihívás: fel kell mutatni egy másik fajta élet (az igazi, em
berhez méltó élet) lehetőségét. Míg a múlt századi kivonulók 
gyorsan megfulladó kis telepeikkel vagy magányos remeteként 
valóban kivonultak, kívülre menekültek a mindinkább a nagy
városokban dobogó szívű világon, addig az ezredforduló kivo
nulói már azt érezhetik, hogy a világ szíve ott dobog, ahová ők 
mennek, az adminisztratív központok lélektelenségével szem
ben élhető élet szinte csak a metropolisokon kívül, a természet
tel közvetlenül érintkező területeken lehetséges, s magukban a 
nagy centrumokban is attól várható a megújulás, (s ennek is 
látszanak ma már jelei), ha bennük a természeti, a nem nagyvá
rosi életelemek kapnak teret. Es az ezredforduló kivonulói nem 
csak redukálnak, nemcsak leépítik a talmi világ fölösleges kel
lékeit, nem csak kidobják életükből az ezt az üres létformát jel
képező koloncokat, hanem - sokszor a pökhendi modernizáció 
által félrevetett, lenézett korábbi tudásokra, szokásokra, élet
elemekre alapozva — megpróbálnak egy másik világot felépíte
ni. Egy világot, amelyben visszakapja jogait a Természet, az 
Alkotás, a Lélek, a Szellem, a Szépség, a Szeretet és a Szabad
ság. Sokkal inkább építkezők, mint menekülők. Sokkal inkább 
alkotók, mint elkülönülök. Es nem csak tárgyakat, környezetet 
formálnak. Építenek családot, baráti szóval élő emberek köreit, 
valóságos szabadságot. 

Az 1999 karácsonyán 57 évesen elhunyt Babó Antal - aki 
az „organikus" iskola mestereként művészetében a szecesszió, a 
népművészet és a kézművesség legjobb hagyományainak to
vábbvitelével, de senki máséra nem hasonlító egyéni invenció
val adott faműveinek eleven életet - ilyen ember volt. Nem 
harsogó vezér, aki titánt erejével von maga után másokat, ha
nem a szeretet szépségével és a szépség szeretetével átitatott ter
mészetes ember, akiből a „korszerűtlen" (mert az időkön felül 
álló) élet bölcsessége sugárzik. Akik ismerték, láthatták őt tisz
ta eszményekért küzdő don Quijotének, egy szebb, élettelibb 
jövő előhírnökének, zsörtölődő és vidám erdei manónak, babó
nak (hiszen ő maga is szívesen vette magára Tolkien becsüle
tes, és a maguk csöndes, egyszerű módján hősies „félszerzetei-
nek", hobbitjainak az övével véletlenül éppen egybeeső, meg
magyarított nevét); láthatták csupaszív családapának, a világ 
rejtett titkaiba hatolni vágyó nyughatatlan örök gyermeknek, 
és sok megpróbáltatást testében és idegeiben hordó, de mindig 
fiatal tekintetű nagyapónak (mert 57 évesen már a nagyapaság 
is megadatott neki); s láthatták a paradicsomi kert, a testet-lel-
ket gyönyörködtető borozgatások, a csillagokkal szikrázó be
szélgetések házi gazdájának, (akinek életében a ház is, a gazda
ság is, meg a házigazdaság is visszanyerte eredeti, emberi értel
mét, mértékét és melegségét.) 

Babó Antalnak, ahogy barátai szólították, Bandinak lega

lább három hivatása volt. (Lehetett volna több is, hiszen mint 
például leveleiből is kiviláglik, elbeszélőnek sem volt akármi
lyen). Hivatása volt, hogy olyan családot építsen, amelynek 
minden tagjából messzire sugárzik a harmónia, a lelkierő és az 
összetartozás. Egy család élete ugyan magánügy, de hogy ez 
esetben mégsem teljesen az, azt sajnálatos ritkasága teszi. Mert 
az ezredvég embereinek többsége csonka vagy önmagát nap 
mint nap csonkoló családokban él, s ilyen korokban az efféle 
példa akarva-akaratlan fontos üzenetté válik: emberek, lehet 
így is élni; őszintén, tisztán, egyenesen, divatoktól nem ránga-
tottan, szeretetben. Nem csak kétezer éve, nem csak a tizenki
lencedik század meséiben, hanem most is, a harmadik évezred
ben is, bármikor. 

A másik hivatása - ezt sem célzatosan vette magára, csak 
úgy jött, magától - az volt, amiről mint egy „másik világ" építé
séről beszéltünk. Mert amikor Babó Bandi a maga mikszáthi 
mesélőképességével, zsörtölődő szeretetével, tehetsége és élete 
kisugárzásával értékes emberek sokaságát vonzotta maga köré, 
összekötve őket, mint a csomózott szőnyeg szálait: barátaiból, 
jó embereiből ekképpen szellemi-lelki hálót szőtt Cák és Ve
lem, Szombathely, Egyházashetye, Salföld, Budapest és ki tudja 
még, az ország hány pontja (meg aztán Wales, Németország, 
Olaszország) között. Ha van országrombolás és országépítés, hát 
ez az utóbbi, a javából. 

Bandi gondolatai egyébként igen gyakran éppen a rombolás 
és építés körül forogtak. Szinte fájdalmat váltott ki belőle min
daz, amiben akár az emberiség életminőségének rombolását, az 
Ember erkölcsi fogyatkozását, akár szeretett hazájának, s a ma
gyarságnak megnyomorítását, akár szűkebb környezete, a falu, 
az egyes emberek önpusztítását, méltóságvesztését látta. S örült, 
ünneplőén örült minden jelnek, amely azt ígérte, hogy e rom
bolásokkal, pusztításokkal szemben van más is: építés, értékőr
zés, új értékek felmutatása. A legkülönfélébb jelenségekben, a 
legkülönfélébb emberekben meg tudta látni ezeket a jeleket. S 
talán észre sem vette, hogy ilyen jel volt ő maga, az ő élete is. 
Többféle kultúra hitvilágában is feltételezik, hogy a világot né
hány igaz ember embersége „tartja fenn", kiegyensúlyozván a 
gonoszság, a rossz erőinek hatását, habarcsként összekötve s ko
vászként élesztve a többiek tömegét. Meggyőződésünk szerint 
az ilyen pillér-(habarcs, kovász)-emberek között kell látnunk 
Babó Antal helyét is. Nem tudjuk, hány ilyen ember lehet ma 
például Magyarországon. Lehet, hogy nagyon sok. De akiről 
tudunk, azt meg kell őriznünk az emlékezetben, mert a követ
kező nemzedékek olyanok lesznek, amilyen emlékeket átadunk 
nekik, s nem mindegy, hogy abban milyen arányt képviselnek 
a kudarcok és sikerek, a tervek és az árulások, milyet a hajbó
kolások és milyet az igaz emberek példája. 
• A harmadik hivatás persze a munkája volt, a művészete. 

Babó Antal druszája, az általa is tisztelt-szeretett Antoni Gaudí 
módján volt nagy művész, az emberség és emberiség azon gőg-
telen (és igazán szabad) szolgálói módján, akik nem múzeumi 
áhítatra szánt műtárgyakban, hanem használatos eszközökben, 
házakban, öltözékekben, vagy mint Bandi, bútorokban, s egyéb 
faművekben szolgálják azt, amire az igazi művészet való. Egybe
kapcsolják, egyszerre hordozzák a megrendelő és az alkotó sze
mélyiségét (hiszen tudjuk, hogy a Mona Lisa is egyszerre Sig-
nora Gioconda és Leonardo da Vinci arcmása); ábrázolják, 
megmutatják a világ látszó és titkos rendjét, teremtő ujjaikkal 
leképezik s ezáltal kiemelik, a figyelem előterébe hozzák az em
ber és a Létezés, a mikrokozmosz és a makrokozmosz összefüggé
seit, azt a szépséget, harmóniát, amit a hívő ember Isten terem
tett világaként dicsér. Nem, nem úgy teszik ezt, hogy közben 
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ilyen nagy szavakat mondanának. Csak a sámánok módján át
szagolnak a felső és alsó világokba, s onnan hoznak ezt-azt az 
embereknek: az igazság arányaival és a természetes lét örömével 
erősítve, gyógyítva őket. Istennek országa bennetek vagyon. 
Kétségtelen: egy jó mesterember munkája is nagyszerű lehet. 
Babó Antal bútoraiban, kapuiban, épületeiben a művészet 
többlete viszont valóban egyfajta sámán varázslat: aki ismeri 
ezeket a bútorokat, építményeket, tudja, hogy ezeknek nem
csak tisztességet sugárzó testük, de személyes lelkük, szabad 
szellemük is van. Vidám és méltóságteljes, mint alkotójuké. 
Azért is olyan igazságtalan a sorstól, ha éppen annak, aki mun
kái és a maga kisugárzása által oly sok embert segít egészebb, 
azaz egészségesebb élethez, ilyen rövid, ilyen hirtelen megsza
kadó földi pálya adatik. 

De Bandi vidám és méltóságteljes lelkéhez ez a zúgolódó 
mondat sem illik. Akinek az életében minden a helyén van, az 
nem hiányt, hanem tovább szóló üzeneteket hagy maga után. 

Babó Antal a Cák és Velem közötti erdő közepén egy régi 
majorban jelölte ki a maga számára a világ közepét. Lovak, te
henek szomszédságában, a nagy istállóépületben alakította ki 
műhelyét; a faművek úgy álldigáltak a szénaillatban, ahogy egy 
kétezer év előtti, családjával úton lévő ács tárgyairól képzeli az 
ember. Itt, az arborétumnak szánt, gyönyörű fákkal, virágokkal 
teli kert közepén hozta létre tárgyait, amelyek hajlása - beszél
hetünk a szecesszió stílusáról, a szerves építészet vagy a népmű
vészet hatásáról, nem ez a lényeg - az eleven fák és virágok 
hajladozását őrzi, amelyek arányai a csillagokkal teli kozmosz 
nyugalmát és a mindennapos emberi létezés mértékét követik 
és közvetítik. Legújabb munkáiban egyre inkább lényekké vál
nak maguk a bútorok is: anélkül, hogy erőltetetten, funkcióju
kat megerőszakoló módon öltenének emberformát, alkotójuk 
visszaadja a tárgyaknak a lelket, amellyel az ipari kor előtti em
ber mindig is felruházta őket; hiszen tudjuk: a régi időkben ház 
és templom, bútor és ruha éppúgy az ember tulajdonságaival 
köszönt vissza az emberre, ahogy „emberek" voltak az állatok, a 
növények, a csillagok is. (Nem azért, mert az ősi ember olyan 
ostoba volt, hogy nem tudta: a ház, a kő, vagy a patak másként 
„működik", mint az ember, hanem azért, mert a különbségeket 
még nem tartotta olyan fontosnak, mint azt az Egészet, amely
ben minden között kapcsolat van, s az izgatta elsősorban, hogy 
miképpen kerül be, miképpen van jelen mindenben az ember, 
amivel csak viszonyba lép). Es éppen így, ezzel a azonosulással 
lehet megérteni a világ valódi természetét. Hiszen ha én bele
kerülök a dolgokba, ezáltal - és éppen ezáltal - a dolgok is be
lém kerülnek. Ha látom, hogy a világban mi az, ami bennem és 
minden másban közös, akkor látom azt is, hogy miként hatnak 
énbennem is a világ örök törvényei, miként vagyok én is csu
pán szerény része egy bölcsen kiegyensúlyozott mindenségnek. 
Babó Antal bútorai egyszerre antropomorfak, emberalakúak és 
nagyon is funkcionálisak, bútor-, és fatermészetüknek megfe-
lelők. Székek, amelyek mázsás embereket is elhordoznak, mi
közben oly könnyűek, hogy két ujjal felemelhetők. Kanyargó 
lépcsők, amelyek hátsó kiszögelléseiken az ide-odahajló gerinc
oszlop csigolyáit viselik. Szekrények, amelyek barátságos asz-
szonyként hívnak magukhoz, hogy azután titkos kis rekeszek
kel, bugyrokkal rejtsék el gyermeki titkainkat, mint Öreganyók 
szoknyaredői. Kapuk, amelyek jelzik, hogy világok határán ál
lasz. És fából van minden, kiszáradtan is eleven, egyéniségét 
őrző fából: éléílények anyagából, mint mi magunk. 

Nemigen lehet másként gondolni mindarra, amit Bandi 
épített meg ültetett, hogy épül, növekszik - él tovább. Az ele
venség legbelsőbb természetükhöz tartozik, mint ahogy állan

dóan továbbkacskaringózó, nyughatatlanul eleven volt létreho
zójuk szelleme is. Kezdetben - hiszen az ő ifjúkorában a mo
dernség bűvöletében élt az egész világ - még a konstruktiviz
mus szögletes formái jelennek meg munkáin, bár már ekkor is a 
legerősebbek azok a rusztikus, nyers formák, amit a paraszt-kéz
művesektől tanultak el a hatvanas-hetvenes évek modernjei is. 
Aztán a szögletes formákat elkezdi humanizálni a bőr. S nyo
mon követhető, ahogy a nyolcvanas évek során lépésről-lépés
re rátalál a maga hangjára és ezzel együtt a fa legbelsőbb termé
szetére: arra, hogy miképpen lehet úgy alakítani az ember szá
mára valóvá a fát, ahogyan a fa, a természet magát is alakítja. 
A kilencvenes évek második felére eljut a bútor-lényekig, akik
ben nem is kell nagy fantázia asszonyokat és férfiakat, gyerme
keket és angyalokat látnunk. 

A lakásokban, ahol Bandi bútorai állnak, a lakók szeretik 
őket. Élőlényként szeretik, simogatják - gyönyörködnek ben
nük. Mert fák, meleg fák; és mert szépek. Van, aki szobornak 
mondja Őket, van, aki lakása legfőbb díszének. Szépségük - ha 
az élőlények szépségét formázza is - mégis az alkotott, tárgyak 
szépsége: ahogy a festő színek és festett formák egymásmellé 
helyezésével érzékeltet viszonyokat és arányokat, érzelmi álla
potokat és anyagi törvényeket, Babó Bandi bútorszobrain a 
különböző fák (és sokszor ezek el térő faktúrája és színei) keltik 
ugyanezeket a hatásokat. Egyesítik magukban a díszítőkedvű 
korok formaszeretetét, kanyargó mesélőkedvét, és a funkcioná
lisra irányzatok szigorú egyenességet: láthatóvá téve a szerkeze
tet, a készítés, az elkészülés folyamatát. Minden egyes szék, 
minden kapu, lépcső, szekrény más: egy taraj, egy sarkantyú, 
egy fémbetét mindegyiknek a „szájába" ad egy-egy egyéni - s 
lehetőleg a tulajdonos egyéniségéhez kapcsolódó - mondandót. 
De egyetlen ilyen díszítmény sem öncélú, az pedig szinte mind
egyik bútoron látszik, hogy készítőjüket mennyire foglalkoztat
ja a kezébe vett anyag természete: külön hangsúlyt kap a fa 
mintázata, erővonalainak belső játéka, illetve megmunkálásuk 
egyik legmeghatározóbb mozzanata: az összeillesztés, a csapolás. 
Babó Antal művészetében ugyanis talán az a legnagyszerűbb, 
hogy benne teljesen összefonódik a legegyszerűbb hétköznapi
ság és a legkifinomultabb artisztikum, az anyag józansága és a 
transzcendens lelkiség. Talán szerepet játszik ebben az is, hogy 
életútján módja volt átélni szinte minden társadalmi létforma: 
munkások és polgárok, parasztok és nemesemberek, értelmisé
giek és száműzöttek életének elemeit, de az életút esetlegessé
génél minden bizonnyal meghatározóbb az a belső egyensúly, 
amely ha létrejön az emberben, akkor a világ egyensúlyát, szél
sőségeinek egyazon létben való összefonódását képezi le. S ez a 
belső egyensúly az, amit a bútorok használói igazán élvezhetnek 
bútoraikban, mert a bútorok - alkotójuk hasonmásaiként - ezt 
az egyensúlyt közvetítik, ezt viszik be használóik lakásaiba is. 

S éppen ezért kellett az ezredvég új értelmiségi attitűdjéről, 
a kivonulás eszmetörténetéről, Babó Antal személyiségének 
kisugárzásáról, életformája varázsáról is beszélni: e bútorok sze
repét a magyar bútortörténetben csak ebben az összefüggés
rendszerben lehet igazán megérteni. 

Babó Antal emlékére barátai 2000 novemberében emlék' 
díjat alapítottak. Az alapítás céljáról és a díjról - az erkölcsi 
elismerésről - tovább olvashatunk Hírek, felhívás oldalunkon. 
(Szerk.) 
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