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Az új Fehéregyháza elsô, emlékkápolna jellegû épü-
letének tervét (Országépítô, 1999/1) tovább kellett gon-
dolnom. Egy új Fehéregyházának illeszkednie kell a kul-
turális központ funkcióhoz, amit kezdettôl adni szándé-
koztam neki, s ezt egy egyterû kápolna a szûkös méretei-
vel, hét kapus kialakításával nem tudná betölteni, alkal-
matlan lenne nagyobb tömegek befogadására.

Ebbôl kiindulva megnöveltem a méreteket,
s a hét kaput hét különteremmé alakítottam,
melyek meghitt kunyhókként simulnak a
nagyobb körteremhez. Mivel az épület-
együttesnek egyúttal védettebb, masszí-
vabb arculatot akartam adni, egy bástya-
szerûen tagolt betonalapzatra he-
lyeztem. Az erôdített jelleg
szükséges, nemcsak azért,
hogy utaljak az épület-
nek a régiessel való kap-
csolatára – egyidejûleg
egy nomád fejedelmi palota és egy óhitû
(bizánci) templom stílusával, illetve az Erôs
vár a mi Istenünk keresztyén
asszociációjával –, hanem mert
minden magon van egy töb-
bé-kevésbé kemény héj.
Fehéregyháza spirituális
magvát védeni kell, nem
állhat szélfútta, hétajtós
átjáróházként a magyar-
ság Nemzeti Pantheon-
ja, a magyar ôshagyo-
mány és a keresztény-
ség nagy távlatú találko-
zását megtestesítô kor-
szakos épület. Emellett
megmaradt az a szándék,
hogy ezt a találkozást az
altemplom, az Õsök Csarno-
ka létesülésével kifejezze az
épület, miként Anonymus is hoz-
zákapcsolja a honalapító Árpád
fejedelem eltemetésérôl szóló híradást
a sír közelében épült Alba ecclesia említésével.

Az épülethez méltóbb fôkaput is kellett tervezni. Ez
nyugat felé, az óbudai hegyek felé néz, széles lépcsôsor-
ral. A fôkapu a párthus építészet iwan-jainak mintáját kö-
veti (ld. a magyar ív, íves szavunkat), ez az egyetlen építé-
szeti elem, ami korábbi, konkrét elôképre vezethetô vissza
az épületemen. Ezt a magasra fölnyúló boltíves kapuzatot
a Kr. u. 3-4. században átveszik a párthusoktól a szászá-
nida perzsák, majd tôlük az iszlám hódítók. Megjelenik a
második gyulafehérvári székesegyházon is, példa nélkül

az európai építészettörténetben (valószínûleg örmény mes-
terek keze nyomán, akiknél a párthus tradíciók sokáig
fennmaradtak). Ugyanakkor ezt az iwan jelleget látszanak
ôrizni a székely pávafarkos homlokzatok is.

A kibôvített terven új formák is megjelennek. Vissza-
térô elem lett az ajtók, ablakok, homlokzatok formáit adó

szamárhátív, amely a körterem karzatának támpillérein
is megjelenik, csak itt fordítva, csúcsával lefelé.

A fôkapu fölötti újonnan tervezett rózsaablak
motívumain is szerepel ez a forma. E „po-

gány csúcsívesség” magától adódott az
épület fölfelé törekvô eszméjének, szelle-
mi rendeltetésének jellegébôl, de utólag

olyan analógiák is vonhatók, mint
az ókori indiai építészet

kudu-ja (Lómása Rishi
barlangja, i.e. 3. sz.; a
bhádzsái barlangcsarnok
bejárata, i.e 2. sz.;

Adzsanta 19. számú barlangcsarnoka, 5.
sz.), vagy akár egy kusán kori ereklyetartó

boltív-ábrázolása (Bimaráhi erek-
lyetartó, Gandhára, 3. sz.). Ez a

forma gyakori a honfoglalás-
kori mûvészetünkben (szív-
palmetták, vízililiom-motí-
vumok a csüngôkön, vere-
teken), s eszünkbe juttat-
hatja a szkíta, magyar tár-
szekerek ponyvás tetejé-
nek elülsô részét is.

A nagy körteremnek
belülrôl a karzat és a tám-

pillérek kiképzése ad kü-
lönleges, meseszerû han-

gulatot. Átfogó eszmeként
a régi magyar Boldog-

asszony-képzet termékeny-
séggel összefüggô tartalma élt

bennem, amikor minden elôz-
mény és kísérletezés nélkül egy-

szeriben lerajzoltam a karzatot, rímelve a
kistermek csúcsíves bejárataira és az ablakszemekre. A
karzaton végighullámzó ritmusban, organikusan stilizált
tokszerû burkokból gömbölyû magok bukkannak elô a
kiszélesedô részeknél.

Szólni szeretnék még az ugyancsak különös jelenté-
sekkel bíró új rózsaablakról, amelyet a nyugati fôkapu
fölé terveztem, hogy a lemenô nap fénye világítsa át. A
rózsaablak, mely a katedrálisok, szakrális épületek hagyo-
mányos eleme, a magyar ôshagyomány és a fény felé for-
duló magyar lélek egészét kívánja kifejezni, a magyar élet

Z. Tóth Csaba

FEHÉREGYHÁZA II.
– Millenniumi spirituális erõd tervének formai eszméirõl –


