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Zajti Gábor, Zajti Ferenc és Somogyvári Rudolf Medgyaszay
István életmûvérõl készít dokumentumfilmet. Ennek során
végigjárták az építész Erdélyben épített – többnyire tragikus
állapotban talált –népiskoláit, közbenvideofelvételt készítettek
a csíkszeredai templom felszentelésén. Ekkor készült az elsõ
interjú, amelyben a templom építése mellett szó esett Medgya-
szay Istvánról is, hogy Makovecz Imre értékelése bekerüljön a
filmbe. A második interjú a felszentelést követõen a Kecske
utcában készült. A videón rögzített beszélgetések szövegét
Gerle János szerkesztésében rövidítve közöljük.

Ideúri jókedvébõl jönazember,mert szeret az itteniekkeldol-
gozni.Rendkívüli erõés leleményvanazemberekben,hogya
lehetetlenkörülményekellenéreazÚrnakházat építsenek.Ez
a csíkszeredai meg egész különleges építkezés, nemcsak az
énszámomra,hanemazépítõkszámára is.Azegyikokaennek,
hogyahatvanasévekvégének liturgikus reformjaelõírja,hogy
azegyetemeskereszténységemberei lehetõségszerintcentrális
épületeket építsenek,hogyközépen történjékmegazátválto-
zás,ésaztKrisztusmiszikus teste,azazahívekközösségevegye
körül.Együtt jöjjön létreazátváltozás.Eza templomföntközé-
pennyitvavan,ésanyílásonátnégyangyalnéz lefelé,hogyaz
átváltozássikerüljön;ezabbanapillanatbandõlel,amikorapap
aztmondja:emeljükfölaszívünket.Azemberekaztválaszolják,
hogy: fölemeljükazÚrhoz.Akkorkell azangyalokközött süví-
teni fölfeleakeresõ,az imádkozószándéknak,hogy létrejöhes-
senvalóbanazelképesztõátváltozás, amiamegváltás lényege;
hogy a test átalakuljon egy másfajta testté, a kenyér és a bor
átalakuljonKrisztus testévéésvérévé.Most itt arravárunk,hogy
azÚrbeköltözzönaházba,majdlehethallani,hogyhogyzúgaz
ének, mert itt énekelnek az emberek mind; és meg majd arra
fogokfigyelni,vajonrecsegni-ropogni fog-easzerkezet,amikor
az Úr minden ízével beleköltözik, vagy úgy járok, mint mind-

annyiszor máskor, hogy végülis azt kell hogy mondjam, hogy
az Úr akkor volt velünk, amikor a házat építettük, amikor a
rengetegproblémavolt, amikoregymássalmegküzdvepróbál-
tunk a nehézségeken úrrá lenni, és haladni elõre, mert lehet,
hogyazÚradologdrámájábaköltözikbele, és azt akkorészre
sevesszük.

Mindig kell egy gondolat egy épülethez, amely a helyi
adottságokból fakad.Ezazúj templomarégihezkapcsolódik,
amelyet sokszáz éves cinterem fala vesz körül. A falba bele
vannak építve a két-háromszáz éves sírkövek, és az egyikük
felnagyításávalkeletkezteka tornyok.Akeresztek több lépcsõ-
benemelkednekfölfelé,míga legfölsõkeresztelérielacsúcsot.
Mirõlvanszó?Mimegszavaztatjukahalottainkat isamaiéletünk
érdekében, fontos, hogy jelen legyenek ezen a felszentelésen
ismindazok,akikCsíkszeredábanévszázadokonát talponma-
radtak.Talponatatárral szembenés talponmásokkalszemben,
akikazt szerettékvolna,haminemmaradunkitt tovább.Mégis,
egy dunántúlnyi területen át jöttünk a hóesésben, úgy hogy
végig magyar beszédet hallottunk. Ez nagy tanulság lehet a
Nyugatnak, hogy egy népet nem lehet csak úgy elsöpörni a
föld színérõl. Egy népben lévõ erõ, az az Isten ereje, ezt tudo-
másulkell venni.

Haénidejövökszolgálniúri jókedvembõl, semmiféleköte-
lesség nem mozgat és semmiféle szorongás sem vesz körül,
mertaszorongásakötelességgel járegyütt.Szeretekittazembe-
rekkel találkozni, szeretem azt, ahogy ezt a házat összehozták
olyan színvonalon, hogy újra megérem azt, amit megértem a
StephaneumbanPiliscsabán,amikorPaoloPortoghesiaztmond-
ta: te Imre,mimár ilyet sajnosnemtudunkcsinálni.

Medgyaszay István tervezettCsíkszeredáraegy színházat,
amely azonban már nincs meg. Ha most azt kérdezitek tõlem,
hogy van-e az én építészetemnek valami köze a Medgyaszay-
féleépítészethez, akkora rokonságunknakazagyökere,hogy
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õaszecessziónakolyanspeciálisváltozatáthoztahazaBécsbõl,
amellyel lebontotta a magyar kultúrát a legelemibb jelekre, és
abból kezdett el újra építkezni. Ebben vagyunk mi közösek,
mertezamodellpárhuzamosanalakultkiaKodály-Bartók-féle
modellel, amelyaztmondja,hogyapentatóniábanegysokezer
éveskultúraüzenetét tudjukmeghallani, ésaztkellbevinnünk
apolgári világ színpadaira, amindennapiéletbe.

Az,hogyarárósmulyaditemplomtetejénisállnakangyalok,
szerintem csak annyit jelent, hogy Medgyaszay is tudta, hogy
egycentrális templomközéppontjábanasegítõ szellemekere-

jérevanszükség.Ennekmegfelelõen tette föla tetõreazangya-
lokat, és most ott áll az a templom – a mély sáron át lehet oda
eljutni, be van föstve szörnyûséges világos kékre; egy épület,
amelynek a héjszerkezete mindenkit megelõzött Európában,
mert az elõregyártott vasbeton héjelemek úgy borulnak rá a
templomra, mint egy virág szirmai; és ez most valami minõsít-
hetetlenszínvonalúbádogosmunkávalvanbefedve–,ésottáll-
nak felette a komor angyalok, a markukba görcsösen bele-
mélyedõ ujjakkal, tessék megnézni a kezüket, úgy állnak ott
becsukott szárnyakkal,mintha tudtákvolnaelõre,hogymi fog
bekövetkezniaKárpát-medencében.Ezekszigorú,komor férfi
õrangyalok,nemrebbenaszárnyuk,nemmozdulakezük, így
veszikkörülaztaszakrális teret,amelybenazÚristennekottkell
lennieabbanapillanatban,amikorazátváltozásbekövetkezik.

A csíkszeredai templom is centrális épület, ahogy már
mondtam, nyolc szögletének négy pontján, a kupola sarkain,
az égtájaknak megfelelõen, ott állnak az angyalok, libbenõ
szárnyukvan,akezükkelgesztikulálnak,és jóindulattalnéznek
leközépre,arraahelyre,amelyetmost többezerember jelenlé-
tébenamegdöbbentõésmegrendítõ tûzáldozat és illatáldozat
odaemelt azÚrhoz, sistergett és recsegett a tûz, amikor föltört a
magasba, a négy angyal pedig ott állt fölöttünk, nem azzal a
szigorúkomorsággal, ahogyanezRárósmulyadon látható,ha-
nemvalamimásképpen.Vígasztalóan.Azbiztos,hogyötvenva-
lahányévután fölzendültújraegy templomfelszentelésealkal-
mábólazének:Gyõzelemrõl énekeljenNapkelet ésNapnyugat,
és ott a négy angyal alatt lévõ ezer négyzetmétert a magyarok
visszafoglalták. És ezt sehogy másként nem kell értelmezni,
mint hogy az egyetemesség számára kell tudnunk területet
foglalni, aparciális, kicsinyes, törzsi tudattal szemben.Mertne-
künk,magyaroknakeza feladatunk itt aKárpát-medencében,
hogy ezt a csodálatos területet az egyetemesség számára fenn
tudjuk tartani és ehhez nem férhet semmilyen nemzetállami
koncepció.Nemférhethozzásemmifélekicsinyesglobalizációs
hódítás, amelymögött természetesenszinténburkolt törzsi tu-
datokhúzódnakmeg;ehelyettegyszabadtörekvésbenmegva-
lósulószabadvilágnakkellmegjelennie.Ésezott,Csíkszeredán
megjelent.

Hogy építõmûvészeti, mûfaji szempontból milyen össze-
függésvanMedgyaszayésMakoveczangyalaiközött,ezt felejt-
sük el. Egészen másról van szó, mélyebb és magasabb ügyek
kötnekössze,nohaévtizedekel isválasztanakbennünket,majd-
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incidensre is Gellért püspök és az ott összegyûlt emberek kö-
zött. Az a hely szent hely, senki nem meri ezt kimondani, a
szégyenkövek formájában ott van a hegytetõn. Erre a helyre
tervezte Medgyaszay a magyar nemzeti panteont, amely talán
a legszebbmagyarépület lehetettvolna,hamegépül.Amegva-
lósításaamainapig is–atudatunkmélyén–aktuális.Felkellene
építeni. Én biztos nem terveznék Medgyaszay terve helyett
oda semmit, azt az épületet kellene ott megépíteni. Ha ez a
történetFinnországbankövetkezikbe,vagybármelyik,úgyne-
vezett atlanti országban, akkor az egész világ tudna róla, már
régesrégmegépítettékvolna,ésEurópanépeinekzarándokhe-
lyévévált volnaezahely, amelynek természetes tulajdonsága,
hogy idemindenolyaneurópai impulzusbeérkezhet, amelyik
amélybõl fölemelvalami fényt, amire szükségünkvan.Ennek
az épületnek ez a lényege.

nemegyegészévszázadMedgyaszayakkorimunkájától.Mégis:
ugyanaz a gondolat, ugyanaz a feladat. Õrzõk, vigyázzatok a
strázsán!

Medgyaszay mûveit az „élet” nevében rombolják, a való-
ságbanegyromlókulturálisközegrõlvanszó,amelyrelativizálta
az értékeket, aminek kövekeztében Medgyaszayval szemben
neurotikusviszonyavan.Alegszívesebbenfölszámolnáazegész
életmûvet, úgy, ahogy van, mert az zavarja a lenullázott múlt
szemléletét,holottMedgyaszay,Lechner,Kós, Jánszkyésa töb-
biek pusztuló életmûve ugyanúgy mérhetetlenül fontos, ami-
lyenfontosazenébenKodály,Bartók,BárdosLajos,ÁdámJenõ
ésa társaik.DeezavonalnemszakadtmegaKárpát-medencé-
ben,hangsúlyozom,hogyaKárpát-medencébenésnemcsak
a trianoniMagyarországon, éseza templomenneka folyama-
tosságnaka jele.

A Medgyaszayval kapcsolatos legfontosabb tennivalónk
azonbanazõpanteon tervérevonatkozik.

A Gellérthegy a város egyik legfontosabb pontja. Sajátos
módon, egy évezreden keresztül nem épült be. Beépülhetett
volna,mint annyimediterránhegytetõ, amelyre fecskefészkek
formájában épültek a házak, a város, de nem épült be. Sõt,
védtékmindigabeépítésellen.Aszerbekbeköltöztekazaljába,
a Tabánba, ott megépítettek egy kisvárost, de annak a sorsa
ismerõs: az enyészeté lett. A levert negyvennyolc-negyvenki-
lences magyar forradalom és szabadságharc után az osztrák
elnyomó hadsereg egy ronda erõdöt épített oda, amelynek
építészeti funkciója és tartalma a város életében nincs, a mai
napignincs.Egyetlencélja ennekazundorítóerõdítménynek,
hogya forradalomrahajlamosMagyarországot ágyúival térdre
tudja kényszeríteni, mert onnan Pestet tûz alatt lehet tartani.
Rondakövekbõl, rondánösszetákolva,egyhamarjában, fenye-
getésképpenösszehozottkatonaierõd,amelynekseépítészeti
tagozata, seakorához illõ formarendszerenincskiépítve,ésezt
sajátos módon sajátos emberek mûemléknek tekintik, holott
egymagáraa legkevesebbetz is adónépvagyvárosmár régen
talpig lerombolta volna. A Bastille sorsára kellett volna hogy
jusson, ez szégyenletes förmedvény.

Ezt a helyet régen a boszorkányok hegyének is nevezték,
tudniillik az egyetemes nyugati kereszténység felvétele után a
régi kultúrához tartozó, kitaszított papnõk összejöveteli helye
volt,aholanyárinapéjegyenlõségidején,Mihály-napkörnyékén
ésmáskorösszejöveteleketrendeztek, ígykerültsorarraasúlyos
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Éntöbb ízben ispróbálkoztampolitikusoknál, hogymeg-
próbáljamfölélesztenieztalehetõséget,apolitikaazonbanmásról
szól.Apolitikusokegymásssal foglalkoznak.Nekemnincsenek
seanyagi, sehatalmieszközeim,hogy felépítsemMedgyaszay
tervét, de az én szívemben az a ház ott áll és nagyon rosszul
érzemmagam,haarragondolok,hogyavalóságbanahelyénott
azerõdésazerõdormánamásodikukránhadseregetüdvözlõ,
immártöbbszörösenátalakítottszobor.Azavantgardmûvészeink
ökörködnekkörülötteahelyett,hogyrégesrégeltakarítottukvolna

azegészet,úgy,ahogyvan.Éshelyettemegvalósítottukvolnaa
panteont,mint szellemihonfoglalást.Ezamainapigaktuálisés
attól, hogy én nemsokára meghalok, az aktualitása nem fog
csökkenni.Valamiolyasmit tudokmondani,mintAntoniGaudía
Sagrada Familia építése kapcsán: tudta, hogy nem éri meg a
templom befejezését, de azt mondta, hogy a templom maga a
katalánnép,éshanemfolytatjákésnemfejezikbe,akkormagát
akatalánnépetnemépítik fel.Énugyaneztüzenemazutánam
jövõgenerációnakMedgyaszayépületévelkapcsolatban.


