
SZUBJEKTÍV ELŐSZÓ vezet Le be Esztergom-
számunkat legutóbb; az esztergomi összeállítás helyi hatása 
pedig kötelességemmé tette, hogy hasonlóképpen foly
tassam, hogy beszámoljak a következményekről. Nyilván 
hajlamos vagyok felértékelni az O rszágépítő szerepét, an
nál is inkább, mert a korábbi huszonöt számra vonatkozó 
visszajelzésekből nem rajzolódott ki ilyen közvetlen kö
zösségi hatás. A folyóirat szerkesztésekor pedig aligha lehet 
ennél fontosabb szerkesztési szempont.

Ezért nagy öröm (és büszkeség), hogy az elmúlt hóna
pokban Esztergomban két fontos találkozó zajlott le, ame
lyek komoly hatással lehetnek a város elkövetkező éveire. 
Az első, baráti jel legű találkozón magánemberként gyűltek 
össze a különféle szervezeteket és a város társadalmi cso
portjait képviselő személyek, hogy javaslatokat gyűjtsenek 
a 2000. év ünnepi eseményeihez és általában Esztergom 
kulturális rangjának emelésére. Az eszmecserén az O rszág
ép ítőírásai kiindulópontot jelentettek a résztvevők számá
ra, akik a helyi gondokat nyivánvalóan alaposabban isme
rik, de akik számára a „kívülről" érkező kritika afféle utolsó 
csepp lehetett a pohárban, A megjelentek feladatul szabták 
a maguk számára, hogy részletes írásos javaslatot készítse
nek, milyen lépésekre van szükség, hogy Esztergom valódi 
regionális központtá váljon.

A második találkozó résztvevőt -  dr. Horváth István 
múzeumigazgató szorgalmazására -  újraindították a száz
évesnél idősebb Esztergom i P olgáregyletet, amelyet a há
ború után oszlattak fe l Az Egylet a saját hagyományait foly
tatva a város érdekeiért fellépni kívánó polgárok tevékeny
ségét fogja szervezeti keretbe. Az Egylet alapszabályát elfo
gadták, vezetőségét megválasztották. Az elnök: dr. Horváth 
István; a nyolcfős elnökség tagjai közé került Kund Ferenc 
építész.

Úgy gondolom, hogy az Egylet léte önmagában döntő 
befolyással lehet a helyi döntéshozatalra; a polgári közvéle
ményt kifejező szervezet tanácsadói szerepet is elláthat, 
és a politikamentes, jószándékú ellenzék szerepéi is betölt
heti. Munkásságukhoz sok sikert kívánok, remélem, hogy 
a várospolitikában valóban döntő részt tudnak majd vállal
ni, és örömmel ajánlom fel, hogy az O rszágépítő hasábjain 
ismertessék az előző számban felvetett kérdésekkel kap
csolatos megoldási javaslataikat vagy egyéb közlendőiket, 
amennyiben azokat a régión kívüli szakmai közönség elé 
kívánják tárni,

Kézzelfogható gyakorlati változások is történtek; folyik 
az Alkotmánybíróságnak szánt Sándor-palota állagmeg
óvása (önkormányzati kezdeményezésre az Alkotmánybí
róság és az OMvH támogatásával), és a városi köztiszta
ságban érezhető javulás következett be.

Magyarországra látogat (mire a folyóirat a tisztelt Ol
vasó kezébe kerül, már múlt időben beszélhetünk róla) 
Douglas Cardinal kanadai építész. (A látogatás nem való
sulhatott volna meg Nádasdy Ferenc, illetve a Nádasdy 
Alapítvány segítsége nélkül.) Ottawai (a várost kettészelő 
folyó túlpartja, ahol az épület található, a Québec tarto
mányhoz tartozó Hull) múzeumának, és néhány saját 
írásának, róla szóló értékelésnek az ismeretében annyit 
biztosan kijelenthetek, hogy Cardinal a szerves építészet

nemzetközi viszonylatban kiemelkedő képviselője, aki a 
legmagasabb szinten képes egységbe fogni „építőművé
szet!” és „szociális” tevékenységét. (E tekintetben szellemi 
rokona és társa Makovecz Imrének.) Törekvéseinek közép
pontjában áll a civilizáció által kultúrájuktól megfosztott 
indiánok hozzásegítene hagyományaik megelevenítésé- 
hez, ami környezetük, a fehér ember civilizációjának vál
ságára is gyógyítóim hat vissza. Ennek a folyamatnak ter
mészetes színtere a múzeum, amennyiben az nem holt 
tárgyak, az eleven rítusból kiragadott, abból szó szerint 
elrabolt tárgyak gyűjtőhelye, hanem találkozóhely, amely 
a rítus felelevenítését ösztönzi. Ezt szolgálja, hogy Cardinal 
az indián kultúrát bemutató kiállítást a megfelelő törzsek 
férfiaiva! és asszonyaival rendeztette be, részben a kiállítás 
céljára készített tárgyakkal. A kultikus épületek homlokza
tait egymás mellett építették fel a törzsek hagyományokat 
ismerő tagjai; maga ez az esemény alapvetően más hely
zetbe hozta őket, mint ami az elmúlt két évszázad „primitív” 
kultúrát félresöprö magatartásából fakadt. Ugyanezt szol
gálja a washingtoni új múzeumépület tervezésének előké
szítése, amelybe beletartozik, hogy az eddig múzeumban 
őrzött kultikus tárgyakat visszaadják az indián törzseknek, 
amelyek képviselői a múzeum építési és üzemeltetési prog
ramjának kialakításában is részt vesznek. Ennek a magatar
tásnak különös jelentőséget kölcsönöz, hogy a Lalán 
egyetlen, a körülöttünk zajló globális társadalmi változások 
áradatával ellentétes, reményteljes folyamat, az amerikai 
indiánok öntudatra ébredése a fehér ember elképesztően 
kegyetlen fizikai és lelki irtóhadjárata után.

Önkéntelenül felvetődik bennem a párhuzam gondo
lata: a fehér ember nemcsak vélt ellensége, hanem önmaga 
rítusait is elpusztította, és kultikus tárgyait múzeumba zárta. 
Pedig hogy mit jelentett a törzsi társadalomban a kultikus 
tárgy, azt megtudhattuk Pap Gábor előadásaiból, például 
a Nagy Károly elrabolta avar kincsek visszaszerzésére indí
tott, és a Nyugat által „kalandozásoknak” nevezett, s a köz
tudatban így meghonosodott hadjáratok történeteként. A 
Nemzeti Múzeumban közszemlére tett Szent Korona nem 
kelt-e megmagyarázhatatlan szégyenérzetet, viszolygást, 
lealacsonyodás-érzést a látogatóban, hiszen léptékében is 
összehasonlíthatatlanul súlyosabb dologról van szó, mnt 
amit egy indiánnak kell átélnie, amikor látja, hogy vitrinbe 
zárt totemállatait bámulják azok, akiknek semmilyen lehe
tőségük nincs rá, hogy megértsék az ő tényének és a fából 
faragott totemállatnak az azonosságát.

Az indiánokat a fehér ember kiszolgáltatottá tette, a 
rítus elvesztésének következtében váltak az alkohol rab
jaivá. Nem így kell-e megközelítenünk a kábítószer egész 
problémakörét, hogy az eszköz annak megakadályozására, 
hogy az egyén vagy nagyobb közösség betölthesse rendelt 
sorsát? Hongkong példája (lásd erre vonatkozó cikkünket) 
és a fehér ember civilizációját egyre nagyobb mértékben 
fenyegető kábítószer-probléma ezt látszanak igazolni.

Douglas Cardinal abban az áramlatban fejti ki magas
rendű szaknmai tevékenységét, amely a rítus visszaadásá
val teszi vértezi fel az indiánokat a civilizáció ártalmaival 
szemben. Van-e még esélye a fehér embernek ugyanerre?
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