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Mihály Árpáddal álmodtuk meg az ötletet. Felmerült bennünk, 
mi lenne, ha a magyar utak mentén nem hamburgersütõket 
állítanának fel, hanem mindenütt kenyérsütõ kemencék mûköd-
nének és ezt kínálnánk az erre utazóknak. A mi kenyereink 
magasak és gömbölyûek, mint maga a kemence, amelyben 
sülnek és nincs szerintem olyan magyar ember, aki ne ismerné 
a frissen sült kenyér illatát, ne érezné szájában annak ízét. ha 
tehát valaki erre jár és megpihen, miért ne lehetne az eledele 
egy frissen gõzölgõ, ropogós kenyér. Meggyõzõdésem, hogy 
ilyen kenyérsütõ kemencékkel, kenyérsütõ szentélyekkel 
kellene benépesítenünk utaink mentét. Az elsõ ilyen ke-
mencekápolnát ifj. horváth lászló barátommal úgy terveztük, 
hogy az Kishegyesen épüljön fel. Azt szeretnénk, ha a kemence 
nem csak szakrális helyre emlékeztetõ épület volna, hanem a 
nándorfehérvári diadal és az 56-os forradalom emlékhelyévé 
is válna. Az idei évfordulókon tudatosítani kellene a világban 
az 56-os forradalom jelentõségét, de azt is, hogy a déli ha-
rangszó miattunk, magyarok miatt szól, a mi gyõzelmünket 
ünnepli. nekünk, magyaroknak mindig szent eledel volt, 
életet adó táplálék, de egybetartozásunk szimboluma is. En-
nek a szimbolumnak a segítségével akarunk emléket állítani 
az évfordulóknak. 

(Csete György Magyar Szó, Szabadka)

KrEKiTy olgA bEszélgETésE
CsETE györggyEl 

(Hétnap, Szabadka)

2002-ben, a Campus építésztalálkozón ajánlotta fel a kemen-
cekápolna tervezését, mely a nyáron felépült, az elmúlt na-
pokban szentelték fel a nándorfehérvári csata 550., illetve 
az 1956-os októberi forradalom 50. évfordulója tiszteletére a 
kishegyesi Hegyalja utcában. Beszélgetésünk elején említette: 
minden munkája mögött egy történet, egy igaz mese áll. Mi 
a kemencekápolna regéje?

él szeged mellett, egy domaszéki tanyán az én Mihály Árpád 
barátom, aki meggyõzõdésem szerint Magyarország legjobb 
lovasszobrásza. hódmezõvásárhelyen, a polgármesteri hivatal 
elõtt áll egyik kisebb méretû alkotása, mely szent lászló kirá-
lyunkat ábrázolja, amint épp a kun vitéz rabságából igyekszik 
kiszabadítani egy szépséges lányt. Persze, a kun vitéz sem 
hagyja magát, s a híres szentlászlói bárd súlyos csapása elõl 
úgy próbál megmenekülni, hogy lovának hasa alá fordulva 
íját megfeszíti, s nyílvesszejét szent királyunk felé fordítja. Ter-
mészetesen nem találja el, mert a fekete és a fehér párharcában 
csakis a fehér gyõzhet. Mert mindig a jónak kell diadalmas-
kodnia. Ez a világ rendje. Alul fog maradni a rossz, adja az isten, 
hogy örök nyugvóhelyére, a föld alá, a sötétségbe jusson, s 
mi a napfény sugaraiban éljünk. szóval ez az én Mihály Árpád  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
barátom egyszer azon töprengett, hogy valami olyasmit kellene 
a magyar települések határaiban felépíteni, olyan kenyérsütõ 
házat, amely csak miránk volna jellemzõ, amely csak magyar 
földön volna látható a McDonald’s büfék helyett. így született 
meg a kemencekápolna ötlete, és amikor elõször jártam Kish-
egyesen, s láttam az itteni fiatal építészek buzgalmát, meg ezt 
a tájat, rögtön fel is ajánlottam nekik.

Azt mondta, ez egy prototípus.
Másutt is készülnek ilyet építeni?

– én építész vagyok, aki megálmodta, megtervezte ezt a ke-
mencekápolnát, de hogy rendeltetését betölti-e majd, azt 
én nem tudom befolyásolni, mint ahogyan arra sem tudok 
választ adni, egyáltalán hol és mikor épül még ilyen. Amikor 
az általam tervezett ócsai templom épült, s ott tartózkodtam 
a faluban, minden reggel a sarki péknél kértem egy szelet 
kenyeret, és megszórtam azzal az általuk használt kristályos 
sóval. A világ legjobb ízét éreztem a számban. gyakran érzem 
ezeket a régi, a gyermekkoromba visszavezetõ illatokat, ízeket. 
Felidézhetõek, mint a régen megtanult gyermekversek, mesék. 
Mindezt visszük a bõrünk alatt, kitörölhetetlenül. s az alkotók-
nak, a mûvészeknek, nekem is mint építésznek, az a köteles-
ségünk, hogy mindezt visszahozzuk, munkáinkba beépítsük, 
hogy másokban is felelevenedjenek ezek az élmények. A 
magyar ember újra érezze a magyar kenyér ízét, zamatát, mint tíz, 
száz vagy ezer évvel ezelõtt, hiszen érzékei most is tökéletesen 
mûködnek, csak épp arról feledkezett meg, milyen is a magyar 
kenyér. Az nem lapos, mint a lepény, nem is hosszúkás, mint 
a kifli, hanem szép kerek és magas és domború. olyan, mint 
egy templom kupolája. s ha most lehunyja a szemét, már érzi 
is az édesanyja által kisütött cipó illatát, szájában érzi a tejfeles, 
a zsíros, a sózott kenyérszelet ízét, nemde? Mint ahogyan bi-
zonyára arra is emlékszik még, hogy micsoda riadalom támadt 
a lelkében, amikor leejtett egy darabot belõle! Megszeppent, 
talán a büntetést is várta. Mert lehet, hogy az a kenyér nem 
volt jobb ízû, mint a mai bolti, de szent eledel volt, és meg 
kellett tisztelni, meg kellett becsülni minden morzsáját. Mert 
abból a lisztbõl készült, amelyet abból a búzából õröltek, 
amelyik abból a búzaszembõl csírázott ki, amelyen Krisztu-
sunknak, a mi Megváltó Jézusunknak az arcát is megláthattuk. 
s igen, akkor már az egész dolog visszavezethetõ Máriához, 
szûzanyánkhoz, s egyáltalán a nõk és az anyák dicséretéhez, 
vagyis létünk titkához. s ha most regényíró volnék, mindezt 
regényben is megírhatnám, de az is lehet, hogy csak novella 
kerekedne ki belõle, sõt mi több, lehet, hogy ha csak egy 
mondatba tömöríteném mindezt, akkor is benne lenne millió 
kép esszenciája, mint ahogyan egy búzaszemben is benne van 
a teljes élet esszenciája. De mondok másik példát is. Amikor 
�456-ban, a nándorfehérvári csatában a vitézek, akik ott vi-
askodtak a törökkel a bástyákon, a várfalakon, s akik attól 
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rettegtek, nyílvesszõtõl véreznek el, vagy ágyúgolyó tépi szét 
õket, esetleg a falról zuhannak le a mélybe, netalán elkapják 
õket, rabként meggyalázzák, megölik õket, szóval rettenetes 
félelmükben ezzel a csatakiáltással biztatták magukat: ,,Jézus! 
Jézus!” – s ebben minden benne volt.

A kemencekápolna is ilyen esszenciális jelkép?

A kemencekápolna nemcsak a vallásos emberek kápolnája és 
kemencéje, hanem a vallástalanoké is. Mindazoké, akik tudnak 
és mernek kenyeret sütni benne. De azoké is, akik majd csak 
ezután, a kenyér illatára fognak odasettenkedni, s ellesik ennek 
csínját-bínját. s talán, míg sül a kenyér és pihennek, vagy épp 
azt ellenõrzik, füstöl-e a kémény, feltekintenek a kupolára, s 
megakad a tekintetük a két dátumon: �456–�956, akkor talán 
õseinkre fognak emlékezni, akik gyõzedelmeskedtek ezekben 
a csatákban. Mert ez igenis két gyõztes csata volt! s mi mindig 
gyõztes nép voltunk, azok is maradunk – ezt kell belesu-
lykolni az emberekbe, hogy ne alávetettségben, hanem emberi 
méltóságuk teljében éljenek. széchenyi istván gróf mondta: 
,,Merjünk nagyok lenni!” szóval, míg ott sütik a magyar as-
szonyok a kemencében a kenyeret, s ott sürögnek-forognak 
körülöttük a gyermekeik, a férjük, talán mindez eszükbe jut, 
s akkor szemükben felragyog a szeretet egy piciny csilláma, 
ami nélkül nincs élet és nincs folytonosság. 


