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PilisszÁnTó, bolDogAsszony KÁPolnA

�996. október �6-án három pilisi falu, vörösvár, szentkereszt 
és szántó lakóival töltött turistabusz érkezett Medjugorjéba. A 
küzdelmes, jégesõvel, viharral hitelesített hegyi zarándoklat 
résztvevõi egyöntetûen megállapították: a helyszín olyan, mintha 
a Pilis lenne, csak a kereszt hiányzik hozzá.

Az itt született ötlet 2003 december 20-án valósággá vált, 
mikor ladocsi gáspár püspök úr a hargitáról ajándékozott hatal-
mas tölgyfa keresztet Pilisszántón megszentelte.

Mindenki érezte, melegsége van 
ennek a helynek, ahová szívesen jön 
az ember, kiszakadni az õrült világ 
zörgésébõl. Az egyre izgalmasabb kér-
déseket felvetõ Pilis hegység erõsödõ 
szakrális tartalmában Pilisszántó ha-
tározott szerepet kapott. Kínálkozott 
a feladat, méltó emléket állítani bar-
bárnak hazudott õseinknek: megjelöl-
ni a Pilist, a Kárpát-medence hagyo-
mányosan szent hegyét. Egy települé-
sen kívüli erdõben egy kápolnának 
sajátos hangulata lehet, menedék a 
hittel, szívvel, isten és a természet szere-
tetével áldott emberek számára.

A kápolnaépítés vékonyka gon-
dolata majd négy évig érlelõdött. Kez-
dettõl fogva feltétel volt, ha egyszer 
megépül, az kizárólag adakozásból, 
munkafelajánlásból történhet, de csak 
az adjon, aki hisz az ügy tisztaságában 
és a kápolna üzenetében. Ettõl lesz lel-
ke és támadhatatlan erkölcsi értéke. A 
nemzetet születésétõl fogva megtartó 
kereszténység szimbólumának nem lehet pénz a mércéje, csak 
az eszmével azonosuló közösség alkotóereje, a népakarat. Az 
õrt álló két pálos remete-toronyban elõször Kisboldogasszony 
napján megszólalt két harang hangja Csíksomlyóig hallik, ahol 
gergely atya õrzi a szántói szûzanya hummel rozália által 
Pilisszántón – a Pilis Keresztjéért viszonzásul – festett életnagy-
ságú festményét. A sors így alkotott hidat két imádságos hely, 
a somlyói babba Mária és a szántói boldogasszony között. A 
szántói kápolna két könyörgõ, égre nyújtott karja és a csíksom-
lyói templom kettõs tornya közt ugyanazt a termékenyítõ napot 
látjuk, amely itt a – sumér elnevezésû – ziribár hegyszoros ölébõl, 
december 2�-én, a napforduló hajnalán fénybe öltözteti az oltár 
mögött ülõ boldogasszonyt.

A kápolna elsõ kövét 2006. június �9-én raktuk le, miután 
vad Tivadar és szõke András kiöntötte az épület vasbeton alap-
ját és elkészült Kuhajda Tibi mesteri ácsmunkájával a kápolna 
zsaluzata, melyhez Molnár Jóska adta az anyagot. Mindezt ingy-
en. Az építkezés mindvégig az öröm, a vidámság, a jóakarat, 
az önzetlen tenni akarás elégedettségével történt. Megértettük  

 
 
 
 
 
 
az üzenetet: „a fundamentum istentõl való és istentõl való az 
akarat, mely újra építi a falakat.”

és a Pilis fehér mészkõ szikláira, a fundamentumra, Urunk 
kedves hegyére, melynek mészkõ teste évszázadokon át bizto-
sította jó emlékû õseink megélhetését, megépült a kápolna. 
nekünk kõ volt a mindennapi kenyerünk!

A kápolna építésével valójában a fundamentumot ástuk ki, 
melyre a nemzet jövõje épülhet. Õ hirdeti a nemzet egységét 
és a szent Korona népeinek testvéri közösségét. Ezt az eszmét 
õrizték a pilisi tót falvak évszázadokon át.

Makovecz imre és tanítványa, Õrfi 
József szakrális épületet tervezett. Ez 
volt Makovecz imre elsõ olyan terve, 
ami szerint az egész épület csakis kõbõl, 
és nem fából épül. A nem mindennapi 
terv megvalósítása nem mindennapi 
feladatot jelentett, a nehézségek mégis 
könnyedén megoldódtak. Mindig jött 
annyi segítség, amennyi kellett, annyi 
kéz, annyi pénz, amennyire szükség 
volt. sok-sok ember rakta bele saját 
kövét a falba, csak azért mert jól esett jót 
tennie. nem építõipari cégek közbesz-
erzési versenyébõl került ki a kivitelezõ, 
hanem az falazott, aki odajött, vagy 
éppen arra járt, és beállt dolgozni. 
ritkán adódik az ember életében, hogy 
kápolnát építhet. Különösen ilyet és 
ezen a történelmi helyen. A falu kony-
hása adta az ebédet, szódása a napi két 
ballon szódát. volt aki süteményt, volt 
aki borocskát, uzsonnát, finomságokat 
hozott fel a faluból, volt aki pénzt rakott 
le, volt aki imádkozni tudott értünk. Ez 

a kápolna hitbõl és szeretetbõl épült.
Mindnyájunk égi édesanyja mindannyiunkat testvérekké 

tett. éreztük érintését az építkezésen. olykor társunkká szegõ-
dött a pálosok címermadara, két hollópár, akik vidáman kering-
tek az égen felettünk. szokásától eltérõen közéjük furakodott 
néha egy sólyom is. Egyik hétvégi munka végeztével a falu 
felõl fehér galamb szállt a toronyra, el sem akart menni. ott-
hagytuk mikor elaludt.

A munka javát a vándoriskola építészei és mûegyetemista 
diákok végezték. Kitûnõ lecke volt számukra, nem csak szak-
mailag. A fagyálló kötõanyag kudarcos kísérletei, az idõálló 
falazókõ megtalálása, a hetekig tartó kánikula elviselése, a falu 
megismerése, mind-mind gazdagította tapasztalataikat. 

helyi régészeti leleteink tanúsága szerint Pilisszántó térsé-
gében több ezer éven át a Teremtés misztériumáról, az élet 
születésérõl és szolgálatáról szólt boldogasszonyunk üzenete, 
és szól ma is. Minél nagyobb a külvilág zaja, annál nagyobb 
lesz az igény a kápolnánkra, mert az embert nem a jólét tanítja 
meg imádkozni, hanem a kétségbeesés. Templomunk egyik 

hírEK, bEszÁMolóK
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felirata szerint „ha a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy 
anya vagy.” Péterffy lászló szobra errõl szól. Anyai reményt, 
vigaszt, bátorítást, nyugalmat áraszt. Tenyerében tulipánt tart, 
mellyel a megbocsájtó édesanya a jövõnket, az új élet születését 
jelzi. A kápolna belsõ terét az Õ jelenlétének varázsa tölti ki.

A kápolna bejárata fölötti, Molnár sándor faragta nap-
madár kitárt szárnyaival hívja a betérni szándékozót. A nap 
a megváltó Krisztus testét, az oltáriszentség kisugárzását is 
mutatja. A kupola tetején fekvõ, buczkó györgy által üvegezett 
fénynyílás alakja a szántói pálos keresztes kõ formáját kapta, 
mintegy égi utasításként az ide belépõnek. 

A szent györgy-vonalon álló, kör alakú kápolna õsi forma, 
több szempontból is az Árpád-kori fénytemplomokkal azonos 
lényegû. A földtõl négyszög formából induló oltár az ég felé 
emelkedve az egyetemességet jelképezõ körben végzõdik. 
Pilisszántói õseink emlékét az oltárba beépített szenteltvíztartó 
õrzi, mely nemzedékeken át a régi ravatalozó tartozéka volt. 
rozmaring ágacskát belemártva szentelte meg az elhunytat a 
részvétét nyilvánító, mielõtt a koporsót lezárták.

Mária országának kitüntetett hegyén, a pálos rend szülõ-
földjén, a hegy szerves részeként egy tömbbé kinövõ, maradan-

dóságot kifejezõ, természetes mészkõbõl falazott épület az 
egyetemes kereszténység zarándokhelye, ahol hódolatát teheti 
minden, boldogasszony kultuszát tisztelõ jószándékú ember.

A hozzá való zarándoklat áldozathozatal és vezeklés. 
Megéri, mert az idevezetõ ösvény minden botlasztó köve, 
verejtékcseppje szükséges az üdvözüléshez és áldást hoz az 
érte megszenvedõnek.

Feljutva boldogasszonyunkhoz megkapjuk a vigasztalást 
és reményt, amivel a szakrális Pilis küszöbét átlépõ, a hegység 
titkait kutató, múltja iránt érdeklõdõ, azt tisztelõ és rá emlékezõ 
látogató életre szóló erõt kaphat.

Szõnyi József
polgármester, a kápolna fõvédnöke

A KÁPolnÁT A DECEMbEr 2�-én
hAJnAli 7-Kor KEzDÕDÕ ÜnnEP KErETébEn, A 

Pilisi FAlvAK PolgÁrMEsTErEinEK
és PAPJAinAK JElEnléTébEn szEnTEli FEl 
sPÁnyi AnTAl széKEsFEhérvÁri PÜsPöK.

WrighT-KiÁllíTÁs A bAnK CEnTErbEn

2006. globális ökológiai és szociális válság. Amerika globál-
imperialista szuperhatalom, Magyarország betagozódott 
Euro-Amerikába, Európa saját identitását feledni látszik. Utáljuk 
Amerikát. Amit utálunk, az Amerika ma létezõ formája. hiba 
lenne ezt azonosítani az amerikai néppel. A ma létezõ formát a 
XX. század elejének absztrakt technokrata víziói és az önállóso-
dott gazdasági hatalom alakította. Amerika nem értette meg 
Európát, absztrakt eszméit átvette, zseniális hatékonysággal 
megsokszorozta és világhatalmat épített belõle. A megapolis-
zok felfalják a tájat, az ipar feléli a természetet. Az építészet 
a high-tech bûvöletében él. A visszaszámlálás pedig már 
rég megkezdõdött. Wright nem errõl az Amerikáról álmodott. 
A vele konkurrens és sikerre vitt utópiák – le Corbusier, a 
bauhaus – tömegembere, a minimáltér, a metropolis-víziók, 
a tömegközlekedés és logisztikai városburjánzás helyett õ a 
szabad individuumban hitt. Amerikának van egy második, rejtett 
rétege, mely ma hallgatásra kárhoztatott.

A táj ott is beszél, ha hagyják. Az indiánok elnyomott kultúrája 
áll a háttérben, a kiirtani sikertelenül próbált totemállattal, a 
kojottal, de ott van Franklin benjámin és Emerson protestáns 
puritanizmusa, mely felépítette és naggyá tette Amerikát, ott 
van Thoreau, mely a szabadságot és a vele együtt járó felelõssé-
get mindenek fölé helyezte. Wright Usoniának nevezte ezt a 
láthatatlan, de megtestesülni vágyó Amerikát, mely nagyszerû, 
de elszigetelt példák sokaságát szüli ma is. 

Usonia nem kommunisztikus utópia. van benne gazdag 
ember, szegény ember, de van belátás és szolidaritás. van keres-
kedelem és építészet, de nincs kereskedelmi építészet. van 
ház és van város, van autópálya és van repülõ, de másmilyen. 
Arányos, individuális, organikus.

A ház a tájból nõ ki. Az ember visszatalál a földhöz, melytõl 
a technikai civilizáció elszigetelte. Az épület fa vagy ásványi 
kristály. Az analógia a természetbõl származik. Wright városutó-
piája, broadacre City decentralizált, emberi léptékû, hálózatban 

mûködõ. A közlekedés csak ott motorizált, ahol kell: városon 
belül minden a gyalogos léptékére szabott. Wright nem tagadta 
a technikát, a gépkorszakot, de õ akart uralkodni a gépen, és 
nem szolgálni akarta.

Elveit nem másokra erõltetõ szociálforradalmár volt, 
gondolatai életformává lettek. Tanítványai Taliesinben elõbb 
tanultak meg földet mûvelni, a természetet megismerni, házat 
építeni, mint tervezni.

Wright és kortársa, henry Ford más irányt szánt Amerikának, 
egy a természeti és emberi környezettel egyensúlyban létezõ 
és fenntartható módon fejlõdõ új világot. lett helyette Szép 
új világ. Ma Wrightot igyekeznek a történelmi múlt részévé, 
nemzeti ereklyévé emelni, ezzel kioltani aktualitását.

Az organikus építészet ma nem trendy. Wright eszméi 
mégis akkor bukkannak fel, ha a válság kezd a felszín alól fel-
bugyogni. berlin hatalmas lakótelepeinek revitalizációja során 
a zónás várostervezés modernista gyakorlatát – alvóvárosok 
kontra ipari, irodai negyedek és bevásárlóközpontok – felvál-
totta az emberi léptékû városrészek újrateremtése, a vegyes 
funkciós övezetek elve. budapesten ennek még nyoma sincs, 
a város az amerikai típusú szuburbanizációba és a gépkoc-
siáradatba fullad.

Wright nem csak tanítványai által hat, a modernizmus csõdje 
és önismétlõ rágógumizása ismét légszomjat okoz, elõhívja 
gondolatait, melyek építészeti eszmék, vagyis a magasabb való-
ságból származó, megtestesülni vágyó gondolatformák. Wright 
az épületet, mint eszmét ragadta meg, s az eszme csírájából 
szervesen nõttek ki a részletek. Az eszmét pedig hagyni kell 
megnyilatkozni, a tájat megszólalni. szemléletében rokon goe-
thével, aki az egyes növényben a növény általános eszméjét, az 
Õsnövényt próbálta megragadni. Wright épületei belül absztrakt 
tájat formáznak, de a formálás elvei a természetbõl erednek, 
így idézõ erõvel bírnak. Követõje, bruce goff továbblépett, 
imaginációkat épített meg. Ezt mûveli Makovecz imre is, aki a 
Wright által elindított organikus építészet iskolát teremtõ alakja. 
imaginatív képek mellett mágikusan megidézi az elpusztított 



40

természetet, az elpusztított emlékezést. Jó alkalom ez az intelle-
ktuális tudatnak a félreértésre, díszletépítészet, vagy Disneyland 
emlegetésére. Amint a modernista építészet absztrakcióit az 
egészséges kívülálló ösztönösen elutasítja, úgy érez ösztönös 
otthonosságot Wright vagy akár Makovecz házaiban. A hivata-
los kereskedelmi építészet erre érthetõ okokból nem kíváncsi. 
Jól illusztrálja ezt Frank o’gehry közelmúltban esett budapesti 
látogatása. gehry, aki Wright nagy tisztelõje, Makovecz épületeit 
kívánta megnézni, ezt azonban az építõmûvészek szövetsége 
hivatalos idegenvezetõje elszabotálta. gehry kénytelen volt önál-
lósítani magát, egy nappal meghosszabbítva itt-tartózkodását, 
sikerült néhány épületet látnia és a Mesterrel találkoznia. Mit 
akartak viszont megmutatni, amire gehry sajnos nem volt 
kíváncsi? A Westendet és a lehel-téri piacot. budapest ma az 
építészeti szórakoztatást akarja, magasról téve a hely szellemére, 

mindezt önként, de erre senki nem kíváncsi. épp ezért örven-
detes, hogy itt, a nagytõke oroszlánbarlangjában megszólalhat 
a másik Amerika, amit talán meghall a másik budapest.

nagy jelentõségû helyes gábor és szekér lászló több 
éve tartó munkája, melynek során a Wright eltemetésére 
vagy szoborrá merevítésére irányuló igyekezet ellenében 
életmûvét új és új aspektusokból mutatják be, ezzel életben 
tartják nekünk, városlakóknak és a fiatal építészgenerációknak. 
Wright életmûve ma is a megtörtént és a megtörténhetett volna 
párhuzamos világának határán lebeg. Mint Charles Jencks-tõl 
tudjuk, a modern építészet �972. július �5-én, a Missouri-beli 
st louisban halt meg. A modern építészet zombiját még ma is 
életben tartják, mint lenint a mauzóleumban. Wright mûvei 
gondolatcsírák a nagy összeomlás utánra. 

Ertsey Attila

szinÁn-KiÁllíTÁs PAlMAnovÁbAn

A velence felé vezetõ autópályánál az Udine-Trieszt-i elágazás-
ban – egykori hadi utak keresztezõdésében fekszik a híres 
Palmanova, amelyet az építészettörténet könyvek az eszményi 
reneszánsz város példájaként, egyetlen megépült példájaként 
emlegetnek. A szigorú geometriai rendszerben megrajzolt cent-
rális alaprajz kialakításához a korabeli ágyúk elhelyezési és 
mozgatási lehetõségei és ballisztikai mutatói szolgáltak kiindu-
lásul, a korábban lakatlan helyre és 
sík területre telepített, ezért valóban 
eszményi szabadságban alakítható 
városstruktúra az egész Európában 
elterjedt csillagerõdök mintapéldájává 
vált. ostromára, úgy tudom, soha 
nem került sor, hogy bebizonyíthatta 
volna bevehetetlenségét, azt kép-
zelem, hogy alaprajza sokkal inkább 
mágikusan hatott az ellenségre, 
mintsem valós hadászati feltételeivel, 
különösen ha arra gondolok, hogy 
nem volt várható a szultántól, hogy 
eszményi rend szerint vonultassa fel 
seregét a száz km széles lapály közepén 
fekvõ erõd ellen.

A város mindenesetre a tizenhato-
dik-tizenhetedik század fordulójának 
sajátos politikai helyzetét merevítette 
bele egy város formájába, velence 
egyszerre kereskedett és háborúzott a 
törökkel, élénk diplomáciával tartotta 
fenn az egyensúlyi helyzetet. A katonai 
bázis lehetett jelképes is, a reneszánsz 
térképzés tökéletes megvalósítása, s 
ha komolyan vették, márpedig komolyan vették a geometriában 
rejlõ isteni erõt, akkor a várat valóban bevehetetlenné tette ez a 
szakrális geometria, isten jelenléte a bástyákban. 

A város maga keveset árul el ebbõl a szakralitásából. A kato-
nai épületeken kívül a 3-as, 6-os és 9-es számokra épülõ sugaras-
körutas utcarendszert a betelepített lakosok maguk építhették 
tele házaikkal, a sajátos alaprajzot csak az érzékelteti, hogy egyet-
len utcasarok sem ismerhetõ fel az odatévedt járókelõnek. A 

hatalmas hatszögû fõtér, amelyre az egymással �20 fokos szöget 
bezáró fõutak beérkeznek, láthatólag inkább katonai gyakor-
latok célját szolgálja, mint a városlakók találkozását. A várost 
napoleon seregei megszállták, a fõutak torkolatát hangsúlyozó 
szoborpárok orrát leverték és nagyméretû lõportárat emeltek, 
amelyben most a legnagyobb oszmán építész, szinán kiállítása 
kísérte a Törökök Európában címû eseménysorozatot. 

Az elrabolt görög születésû keresztény fiúból lett janicsár 
mûszaki katona az Adriától a vörös-tengeren és Perzsián át 

Algériáig hidakat, utakat, katonai épü-
leteket és erõdítéseket tervezett. A 
csaknem száz évet élt mestert, élete 
delén a birodalom fõépítészévé ne-
vezték ki. négy szultánt szolgált, csak-
nem 400 épületet, akvaduktokat, 
palotákat, kórházakat emelt. Köztük 
Magyarországon szegedre és a budai 
vizivárosba erõdöt, a Dunán budánál 
hajóhidat, a Dráván Eszéknél cölöp-
hidat. A mecsetépítés specialistája lett, 
statika és tér újítója. „szinán dómja 
nem az alapra terheli a súlyt, mint a 
mi reneszánsz építészetünk, hanem 
szétosztja-olvasztja a terhet. Az olvadás 
a középsõ régiókból indul és a boltívek 
dinamikája mûködteti: kevés pillér, 
könnyed vállkövek és az anyagtalan 
lyukfülkék és mellékkupolák formái 
osztják szét a fõkupola oldalnyomását. 
A tér így szabadon áramlik az alapoktól 
a kupola zenitjéig. szinán finomította 
az építõ technikát, annak érdekében, 
hogy bevonja a támíveket a falmé-
lységbe, és fenntartson egy oszlopoktól 

minél szabadabb, kompakt, nagy fesztávot.” – írják Paola sonia 
gennaro és Augusto burrelli, a kiállítás kurátorai. A tárlat a ge-
ometrikus kísérletezés négy kiemelkedõ épületét mutatta be: 
a négyszög-oktogonális rusztem Pasa mecsetet (Uzun Carsi, 
�56�-62), a négyszög-hexagonális sokollu Mehmet mecsetet 
(Kadirfa limani, �57�-72), a négyzetes sultan Mihrimah mecse-
tet (Edirne, �562-65) és az ugyancsak négyszög-oktogonális ii. 
selim mecsetet (Edirne, �569-75). Utóbbi kupolaátmérõje 3�,50 
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m (csak 32-cm-rel marad el a hagia sophia bizánci etalonjától). 
Az életrajz adatai és az épületek földrajzi távolságának számai 
elgondolkodtatják a mai nézõt, milyen képzett csapata lehetett 
szinánnak ehhez a mennyiségében is imponáló teljesítményhez.

A tárlat gennaro és burelli irodájának megdöbbentõ alapos-
sággal és technikával készített felmérési rajzaiból állt. Egy-egy 
épületrõl többtucatnyi rajz volt látható a fõ alaprajzoktól és met-
szetektõl a részletekig, az egymásra vetített vízszintes rétegekig, 
a geometriai szerkesztések kibontásáig, alulnézeti axonomet-
riáig, a lépcsõszerkesztés elemzéséig mindent ceruzával és 
akvarellel pauszra készített mesteri grafikával. velencében, az 
építészeti biennálé részkiállítása volt az idei Leone di pietro 

(Kõoroszlán) díj pályázati anyaga. Az Aldo rossi által kezdemé-
nyezett, legrangosabbnak tekintett olaszországi építészeti 
pályázat ezúttal négy délolaszországi témát állított a pályázók 
elé. A tervek általánosan magas építészeti színvonalán túl még 
különösebb volt a feldolgozás mûvészi igényessége, ami mindig 
a koncepció szelleméhez igazodott. nem egy pályatervet ceru-
zával rajzoltak szinte felfoghatatlan mennyiségû kézi munkával, 
volt aki szakrális jellegû javaslatát arany keretezésû ikonokként, 
festett formában adta be, a számítógéppel dolgozók pedig a 
legelképesztõbb animációs technikákkal éltek. (A képen az 
isztambuli sehzade mecset belseje látható.)

Szegõ György – Gerle János

DobAi isTvÁn TÛnÕDésEi
A TörTénElEMrÕl

Dobai istván kétkötetes, csaknem �300 oldalas könyve – Tûnõ-
dések a történelemrõl, azaz a mérhetetlen élet és az ember 
viszonyáról, különös figyelemmel Európára és a magyarokra 
(Püski Kiadó, 2004) – nemcsak a terjedelmét tekintve, egyéb-
ként is nagy mû. Dobai tûnõdéseinek alapja az a tudás, amelyet 
az erdélyi magyar kolozsvári bölcselet különbözõ tudomány-
területeken munkálkodó mûvelõi gyûjtöttek össze. 

Dobai könyvének jellegét börtönelõadásként jellemzi. Anyagát 
mintha börtönben adták volna elõ, ezért nincs irodalomjegyzék, 
nincsenek táblázatok, általában hiányzik minden, amihez köny-
vtári kutatás kellett volna. Dobai istván kolozsvári jogbölcsész, a 
nemzetközi jog doktora valóban tartott elõadásokat börtönök-
ben. �956-ban memorandumot írt a magyar-román együttélésrõl, 
emiatt életfogytiglanra ítélték és hét és fél éven át raboskodott. 
Csak �989 után foglalkozhatott újra hivatásszerûen tudományos 
munkával, de akkorra elvesztette látását. 

Dobai a történelmet a társadalom életét szabályozó kény-
szer és a szabadság egyensúlyának, a jognak szemszögébõl 
vizsgálja. bár a valóság az ember tudatától függetlenül létezik, 
ehhez az ember a maga meggyõzõdése szerint viszonyul. nem 
maga a valóság vezeti az embert, hanem a valóságról alkotott 
képe, a hite, amely értelme és érzelmei tudati egysége. Aszerint 
ugrik vagy nem az úszómedencébe, milyen mélynek hiszi a 
vizet, függetlenül attól, milyen mély az valóban. Dobai részlete-
sen tárgyalja, hogy értelem, tudás nem képes az emberben 
szükségletet, vágyat támasztani, ami az akarati cselekvés folya-
matát beindíthatná. nem azt teszem, amit jónak tudok, hanem 
azt, amit belülrõl is jónak érzek. viszont az ember nevelhetõ.

A nevelés nem más, mint az értékes viselkedésre indító 
beidegzõdések és készségek beépítése a bennünk lévõ örök-
lött, ösztönös és már korábban begyakorolt egyéb cselekvések 
mellé. Az erkölcs az emberi élet hajtóereje, csak az emberre 
jellemzõ készség, amelyet a nevelés ültet belénk. nemcsak 
természeti lény az ember, tökéletesedésre, valós, minõségi 
fejlõdésre is képes. három távlata van az életnek, egyik a ter-
mészeti törvények alá rekesztett testi élettávlat, ez az anyagiak 
világára vonatkozik. Az ember lelki élettávlatát az eszmények, a 
természetfeletti világ, az anyagfeletti célok alkotják. Természetes 
emberi adottság a természetfelettire való tekintés és a természetfe-
lettinek megfelelni igyekvés. lelki élettávlata alá, de afelé töre-
kedve, anyagtalan, de anyaghoz kötött, szellemi élettávlatot épít 
az ember. A történelmet döntõen az ember hite irányítja. 

hit és vallás nem azonosak: a hit eszményt állít az ember 
elé, a megvalósítására irányuló emberi tevékenységek összes-
sége a vallás. A vallás az isteni parancsnak törvényként való 
megfogalmazásával, kihirdetésével kezdõdik, az isteni törvény 
tanításával, magyarázatával, az ember erkölcsnek megfelelõ 
nevelésével folytatódik, majd az erkölcsnek a társadalom életé-
ben szabályként való alkalmazásával valósul meg. Azaz a hit 
a lelki síkon fogalmazódik meg, és megvalósulása, a vallás, 
a társadalom közegében történik. Az mutatja a vallás erejét, 
hogy az alapjául szolgáló hit mennyire képes a hit szerinti 
viselkedésre indítani a társadalom tagjait.

Ma az ember az anyagelvûség egyoldalúságában nevelkedik 
és a történelem menetére vonatkoztatva megütközéssel fogadja 
a lelki élettávlat és isten említését, a kinyilatkoztatás és általában 
a vallási tartalmakra utaló kifejezések használatát. Pedig az em-
beriség a 20. századig minden tettét, cselekedetét, alkotását isten 
létezésében bízva végezte, lelki élettávlata istenbe vetett hitén 
alapult. Akár kereste isten tetszését viselkedésében, akár nem, 
az ember mindig számolt isten létezésének a tényével. isten-
hite adott számára magasabbrendû eszméket, eszményt. Errõl 
tanúskodik a történelem, az ember akarati cselekvéseinek össz-
esége. hogy megértsük a történelmet, elegendõ az, ha idõben 
végigkísérjük istenhitének anyagvilágbeli megnyilvánulásait. 
Dobai a keresztyénség történetét követi végig.

Kezdetek óta az a papság hivatása, hogy a lelki élettávlat 
és az anyagi világ közötti kapcsolatot kiépítse, a természetfö-
löttinek megfelelõ törvényeket a társadalomba hozza és nevelje, 
építse az embert. Dobai a jog fejlõdését követve tárgyalja, mi-
ként jött létre a szétesett római birodalom romjain a barbár 
népekbõl a keresztyén mûveltségû Európa. 324 és �944 között 
a keresztyénség társadalmi kényszerhatalom birtokában volt 
és meghatározó befolyást gyakorolt a társadalom életére.

Elõször az isten iránti kötelességekre kellett megtanítani a 
Krisztus iskolájába iratkozott barbár népeket. hitüknek kellett 
elõször komolyan fejlõdnie hogy megfelelõ lelki élettávlathoz 
juthassanak. Majd az egyház léleképítõ tevékenysége kilépett 
az istentiszteletek körébõl és átment a mûvelõdés körébe. 
Megkezdõdött a szellemi élettávlat birtokba vétele. oktatással, 
meggyõzéssel, példaadással, ismeretterjesztéssel, tudomán-
nyal és mûvészettel a krisztusi erkölcs szabályait a keresztyén 
hívõkben készségekké igyekeztek fejleszteni. Ezután a testi, 
anyagvilági távlatban a társadalomban kialakult a keresztyén 
anyagi mûveltség is. Európa a keresztyénség iskoláját járva az 
emberiség sorsát meghatározó központtá vált. Megnyílt az út a 
természettudomány, majd a természetudományos ismereteken 
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alapuló termelõ tevékenység elõtt. Mindegyik fejlõdésének 
hajtóereje a keresztyén szellemiség amelynek kézenfoghatóvá 
váló eredményei átkerülnek a mindennapi életbe. Amit itt Euró-
pában szépnek, jónak és igaznak találtak, világszerte elterjedt. itt 
jelent meg és a �9. század közepétõl a második világháborúig 
létezett a keresztyén társadalomépítés legnagyobb vívmánya, az 
emberi szabadságot biztosító liberális nemzeti jogállam.

Dobai meglátása szerint az egyetemes emberi mûvelõdés, 
Európa szellemi élettávlatának kiteljesedése a reformáció után 
megtorpant. Az egyházszakadás óta a katolikus és protestáns 
felekezetek nem adtak megfelelõ szellemi vezetést Európa 
értelmiségének. Emiatt az egyház befolyása a szellemi életre 
egyre csökkent. Ugyan hangsúlyozta a reformáció az állandó 
megújulást, de a hitrendszer és a viselkedéstan a protestáns 
egyházakban is megrekedt a �6. századi szinten, a figyelemük 
elsõsorban az emberi szabadság, az anyagi világ és a gazdaság 
felé fordult. De nem mélyült el az egyház annak tanulmányo-
zásában, hogyan kell felhasználni az egyre nagyobb bõségben 
elõállított anyagi javakat, miként kell élni a szabadsággal, mit 
kell tenni a szabadsággal való visszaélés ellen. Amíg az ember 
a minden emberi cél megvalósításának lehetõséget adó szabad-
ságig és a liberális nemzeti jogállamhoz eljutott, elhomályosult 
magának az emberi életnek a rendeltetése.

A szabadelvûség nem adott semmiféle új távlati célt az 
ember számára, csak lehetõséget biztosított az emberi élet kü-
lönféle területein az örök célok megvalósítására. Ahogyan a 

szabadelvûség a �9. század második felére gyõzedelmeskedett 
és megszülettek a liberális nemzeti jogállamok, ezzel a szellemi 
célok meg is szûntek. Majd a második világháború ideje tájt 
vége szakadt a keresztyén szellemiség meghatározó szerepé-
nek is és ezzel a szabadelvûség szellemi alapjai is elenyésztek. 
Azóta a liberális jogállam már csak nevében az, tartóelemei 
megrogytak. Egyre erõsebben sorvad bármiféle emelkedet-
tebb szellemi cél féle való törekvés szerte a világon. Képtelenné 
vált az emberiség a nagy jogrendi, gazdasági és mûszaki 
fejlõdés lehetõségeinek életérdekû felhasználására. Erkölcsi 
neveletlensége miatt az értelmiség vezetõ rétege nem tudott 
és nem tud a jövendõ társadalom számára nevelõket nevelni, 
ami fokozatosan, nemzedékrõl nemzedékre lentebb szállította 
a nevelés erkölcsi igényének mércéjét. Maradtak a gazdasági 
törekvések, minden arra fordítódott és fordítódik. valamennyi 
elért anyagi eredmény újabbakat támaszt. Ezzel, felélve termé-
szeti erõforrásait, az emberiség pusztulásába rohan.

Külön értéke Dobai könyvének, hogy rávezet arra, miket 
is tarthatnánk igazából a magyarság és nemzetünk történelme 
valódi értékeinek. Jóval összetettebb és árnyaltabb képet vázol 
a magyarság kialakulásáról, mint amelyet a csupán egyes eleme-
ket kiemelõ, egymással szenvedélyesen vitatkozó felek tárnak 
elénk. Ebbõl kiindulva magyarázza a megmaradásra, túlélésre 
való képességünket, türelmünket, befogadó képességünket és 
azt is, hogy miért vagyunk képtelenek a magunk védelmére.

Végh László

Viktorija Aladžic – Gordana Prcic Vujnovic – Mirko 
grlica: vÁrosTErEMTÕK ii.
(szabadkai városi Múzeum, 2006)

gondoljuk végig azoknak az épületeknek a történetét, amelyek 
közt felnõttünk, zenedébe mentünk, iskolából jöttünk, elõször 
csókolóztunk.Ki tervezte a kaput, melynek homályában meg-
történtek dolgok ifjúságunk hajnalán? 

Tudnánk-e válaszolni ezekre a kérdésekre? 
A lebontott városnegyedek története életek története. Az 

átalakított, átalakult, kimosdott városrészek élete könyvekben 
szerepel, gondoljunk Kõrösi zoltán Bu-
dapest, nõváros címû remek könyvére, 
amelynek fõhõse a Ferencváros. vajon 
mi vette rá Kõrösi zoltán írót, hogy 
körbejárja a kerületet, egész kötetet 
szenteljen mindannak, ami ott történt, 
volt – és már nem lesz.

Úgy gondolom, a szépírók számára 
az egyik legfontosabb, legizgalmasabb 
területet az jelenti, ami már nem lesz. 
Kõrösi zoltán Budapest, nõvárosa is 
ennek a kihívását vállalta. Kihívás, mert 
a romba dõlt épületek árnyékában, 
vizeletszagú homályában ott leselkedik 
a nosztalgia nyálas szörnye, ami jól 
tönkre tudja tenni az egész vállalkozást. 
A Ferencváros-könyvvel ez szerencsé-
re nem történt meg, és ráadásul úgy 
nem történt meg, hogy könyvészetileg is kihívást csinált belõle 
a szerzõ és kiadója, a pozsonyi Kalligram, méghozzá Czabán 

györgy dohányillatú, kesernyés fotóival, amelyek szétkergetik a 
nosztalgia rózsaszín illatfelhõit – ami a témából következne.

válaszolni tudni kell, a válaszokat nem spórolhatjuk meg, 
kulturálisan nincs ehhez jogunk, akkor sem, ha a butikok, 
kávézók, játékszalonok gyorsan változó tömege vagy a kínai 
boltok kirakata erre kényszerítene bennünket.

szabadkán sincs másként. Már nem emlékszünk arra, mikor 
zárták be a Triglav cukrászdát, mely a szlovén Alpok legmaga-
sabb csúcsáról kapta a nevét, nyilván egy rég elfelejtett ország-
ban, és ahol gimnazisták generációi fogyasztották a mignonokat 
és csókokat. nem tudjuk, hány emeletesek voltak a központban 

lévõ mûemlék-épületek, csak azt tud-
juk, hogy magasabbak lettek. 

és nincs jó-rossz válaszunk arra, 
kiktõl örököltük ezt a várost, amiben 
a kulturális kérdezz-felelek fontos 
kvíz-játék a helyi tévében.

A várost azoktól örököltük, akik 
fölépítették nekünk épületeit, utcák 
frontját igazították, tereket fásítottak, 
és nem hittek abban, ami mégis meg-
történt, egész utcányi házak maradnak 
tulajdonos nélkül – a ii. világháború 
legvégén innen is elhurcolták a zsidó-
kat, és abban sem hitt senki, hogy az 
oszlopokat befalazzák, a sárga-zöld 
színû palotákat szürkére festik, a kira-
katokat alumínium-keretbe kénysze-

rítik a szocialista diktatúra jegyében. 
Kérdéseinkre csak kevesen próbálnak válaszolni. néhány 
megszállott író, mûemlékvédõ, építész, fotós. bizonyos pillana-
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tokban úgy tûnik, mégis õk vannak többen, legalábbis azoknál 
többen, akik kérdéseket tesznek fel. 

Az embereket nem az érdekli, hol, hanem az, hogyan él-
nek. Két szabadkai építész, Viktorija Aladžic és Gordana Prcic 
vujnovic, valamint egy történész, Mirko grlica valamivel több 
mint egy évtizede belefogott a Városteremtõk címû projektbe, 
ami azt jelentette, hogy szabadka központjának minden épü-
letérõl leírnak mindent, amihez csak hozzá tudnak jutni a lev-
éltárban, múzeumban, könyvtárban és családi padlásokon. 

A munka elsõ eredményérõl beszámoltunk annak idején, 
és most elérkezett az ideje annak, hogy örömmel közöljük, 
ezek a keményfejû, kitartó, makacs és megszállott emberek 
nem adták fel, hanem megjelentették a Városteremtõk II. címû, 
az elsõ kötetnél is bátrabb tervezésû és kivitelezésû kiadvá-

nyukat, amely a szabadkai lakóépületeket mutatja be, azok 
történetét taglalja a barokktól a modernizmusig.

A könyv szerbül (latin betûkkel) és magyarul jelent meg. A 
szerzõk munkája a kutatáson alapult és nem az emlékezésen, 
Željko Vukelic, remek fotós kollégájuk pedig ugyanezen elv 
alapján készítette a fényképeket, mentesen minden rózsaszín 
felhõcskétõl, amit nyugdíjas tanítónõk morzsolnak zsebkendõ-
jükbe, amikor a könyvet lapozgatva felidézik ifjúságukat.

A Városteremtõk II. egyedülálló kiadvány. nem szépségé-
ben, hiszen szép városkönyveket mindenütt készítenek, hanem 
módszerét illetõen: a parcellaszámtól a legutóbbi felújításig 
minden adatot felkutattak és berajzoltak, bemutattak, ahogyan 
a tulajdonosok, építtetõk neve és története is szerepel a kötetben.

Lovas Ildikó

Az ErDélyi orszÁgéPíTÕ
Kós KÁroly EgyEsÜlés 

– kiállítása az építészet hónapja keretében szeptember 29-tõl október 
�5-ig volt látogatható a miskolci építészek házában. A megnyitó 
központi eseménye volt a magyarországi Kós Károly Egyesülés 
szeptemberi rendezvényének, amelynek során bodonyi Csaba 
(Mûvészetek háza), Ferencz istván (Avasi görögkatolikus templom 
és jezsuita gimnázium), rostás lászló (Jégcsarnok, felsõvárosi 
református templom), rudolf Mihály (nyilas Misi-ház), Puskás 
Péter (Deszkatemplom újjáépítése) és Pirity Attila (szinva-part 
kiépítése) épületeit, sáros lászló felújítási munkáját (lillafüred, 

Palota szálló) tekintették meg a résztvevõk. A Kós Károly tervezte 
rendezett kiállítást siklósy József nyitotta meg, majd az építészek 
beszéltek egy-egy bemutatott épületükrõl. A kiállítók: Albert 
sándor (Csíkszereda), bakó lóránt (Marosvásárhely), bogos 
Ernõ (Csíkszereda), Esztány gyõzõ (Csíkszereda), Fekete Márta 
(sepsiszentgyörgy), gáll János (Marosvásárhely), guttmann 
szabolcs (nagyszeben), Köllõ Miklós (gyergyószentmiklós), 
Kovács Áron (Csíkszereda), Máté lászló (sepsiszentgyörgy), 
Máthé zoltán (Csíkszereda), Müller Csaba (Kolozsvár), Tóthfa-
lusi gábor (Kolozsvár), Tövissi zsolt (Csíkszereda) és zakariás 
Attila (sepsiszentgyörgy). A kiállítási katalógus részletesen is-
merteti a résztvevõk szakmai eredményeit.

november 20-án megnyílt a FÕvÁrosi ÁllAT- és növény-
KErT ÚJ KroKoDilhÁzA, amely a második világháborúban 
elpusztult Kós–zrumeczky-féle épület mai igények szerint 

A szADAi széKEly bErTAlAn MÛvészETi KözPonT 
szeptemberben és októberben két hétvégi elõadássoro-
zatot szervezett Kós Károly építészete elõtt tisztelegve. 

Az elõadók, U. nagy gábor, gerle János, Csenkey éva, 
Anthony gall, Jánosi János és zsigmond lászló a hagyo-
mány és a modernitás kérdéskörét tárgyalták.

kialakított és megnagyobbított változata, Czégány sándor 
vándorépítész terve. Az épületet következõ számunkban 
részletesen bemutatjuk. (lent: az új épület belseje.)
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Melfort Close:
hogyAn hóDíTsUnK AngliÁbAn?

c. útmutató és tanácsadó könyve ott kezdõdik, ahol az Európai Unió 
internetes tájékoztató szolgálata és a londoni magyar nagykövetség 
honlapjának az angliai munkavállalásról szóló ismertetõje, az Euline, 
végzõdik. Arról szól, hogy milyen problémákkal kell megbirkóznia 
annak a magyar állampolgárnak, aki az Egyesült Királyságba 
utazik. nemcsak rövid idõre és nem a fekete vagy szürke gaz-
daságban történõ munkavégzés céljából, hanem úgy, ahogy illik, 
azaz törvényesen. A fent említett dokumentációkhoz képest ez a 
könyv a szerzõnek az Egyesült Királyságban munkavállalóként 
szerzett személyes tapasztalatait átfogó szemszögbõl tárgyalja. 
nemcsak a munkaalkalmakkal foglalkozik, hanem az idegen-
ben töltött hétköznapok lelki nehézségeivel is. A több, mint 
ezer internetes hivatkozás révén lényegesen több és kimerítõbb 
információt tud nyújtani, mint az angliai magyar munkásokról szóló 
karriertörténetek. 

A könyv az angol nyelvterületre jellemzõ „how to” kategóriába 
tartozik. Magyarországon leginkább gyakorlati országismereti 
olvasmányként vagy tankönyvként lehet jól forgatható, mivel 
a személyes tapasztalatszerzéshez nyújt segítséget. Tekintettel 
arra, hogy a külföldön, az EK-ban történõ munkavállalás nem-
csak a munkavállalók anyagi helyzetének felülvizsgálatára és 
rendezésére szolgál, hanem a hazai problémáknak távolabbról 
való szemlélésével az addig leküzdhetetlennek tûnõ gondok 
megoldását is jelenti, a könyv a kiutazó magyar munkavállaló 
személyiségének fejlesztésével is foglalkozik. A munkavállaló 
olyan ismereteket és tapasztalatokat szerezhet, amelyek rend-
szerint nem szerepelnek egyetlen szakterületen vagy tantárgy-
ban sem, annak ellenére, hogy mindennemû munkaterületnek 
és munkavégzésnek a közös alapját képezik. 

A könyv a migráció három kulcsfontosságú területére 
koncentrál, nevezetesen a törvények megtartása (compliance), 
a beszéd- és íráskészség (competence in communication) 
fejlesztése, és a személyes élet nehézségeivel való megküzdés 
(coping). Az elsõ fejezet bevezetés a tárgykörbe, hogy milyen 
minõségben léphet be egy külföldi a Királyság területére, és 
hogy érkezésének céljáról miként kell számot kell adnia. A 

második fejezet saját személyünk azonosításának kérdéseivel 
foglalkozik, azokkal az adatokkal, amelyeket a hatóságoknak, a 
munkaadóknak és szolgáltatóknak, pl. bankoknak kell megadni, 
ha szolgálataikat igénybe akarjuk venni. A harmadik fejezetben 
az önéletrajz írásról és önmagunk menedzselésérõl van szó. A 
negyedik fejezet az otthonnal való kapcsolattartás mai eszközeit 
tárgyalja. Az ötödik fejezetben foglalkozik a szerzõ magával a 
munkával, képet ad a széles, mégis behatárolt lehetõségekrõl. A 
hatodik fejezetben a megélhetés tényleges eszközérõl, a pénzrõl, 
illetve a bankszámláról esik szó, amelynek megszerzése ördögi 
körbe kergethet bennünket, ha otthon nem készülünk fel rá. 
Foglalkozik az adózás kérdéseivel is. A hetedik fejezet a lakás 
és a ruházat kérdéseit tárgyalja. A nyolcadik fejezetben az evés-
ivás kérdései kerülnek napirendre. A kilencedik fejezetben a 
közlekedés kérdéseit és eszközeinek használati módját ismerjük 
meg. A tizedik fejezet a tanulási, iskolázási lehetõségeket veszi 
számba. A tizenegyedik fejezet az összefoglalás. itt következik a 
tervezés, a pro és kontra érvek felsorolása. Feltehetõen elegendõ 
ismeretet szerez az olvasó menet közben, hogy jól meg tervezze 
idejét a Királyságban.   

A könyvet a Dragonfly (8230 balatonfüred, Pf. 227, email: 
dragonfly@bacskai.be) adta ki száz számozott elektronikus 
példányban. A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba, a 
kiadó adásvételi szerzõdést és másolási jogátengedést kínál 
olyan intézményeknek vagy magánszemélyeknek, akik önkölt-
ségen tudnak fénymásolni, és ezért megfelel nekik a kiadó 
ajánlata. A Dragonfly vezetõje, dr. bácskai Erzsébet szerint a 
terjesztésnek ezt a szokatlan módját az indokolja, hogy nem 
volt elegendõ pénzük a nyomdai költségek megelõlegezéséhez. 
Magyarországon ezer példány két év alatt fogy el, a terjesztõk 40 
%-ot kérnek és a könyvet bizományba veszik át, ezért a kiadás 
nagyon rosszul és lassan térül meg. A másolási jog átengedésével 
szeretnénk illusztrálni, hogy a tudás és az ismeret terjesztésének 
nem kell monopóliumnak lennie, sõt profitmegosztással is 
végezhetõ, ha megfelelõ partnerek találhatók hozzá. Úgy tûnik, 
a könyvkereskedés világszerte átalakulóban van, akár öt éven 
belül eltûnhetnek a hagyományos könyvesboltok, helyüket 
olyan nyomdai szolgáltatás veheti át, amely a menübõl kiválasz-
tott könyvet megvárható idõn belül kinyomtatja.

Pótári géza (london)
ÁrAMlÁsoK és szErvEs éPíTészET

olvasónapló

Az ember a megismerés során az észlelt képekbõl szöveget készít, 
hogy azok juttassák eszébe az eredeti élményt, a szöveget ren-
dezi, többnyire történet vagy eseménysorozat formájában, míg 
a szövegrészeket, a szavakat betûrendben fogja össze, amely 
sorrendiség sehogy sem felel meg az eredeti érzékszervi élmény 
térbeli és/vagy idõbeli egységeinek. Ennek ellenére ezekbõl 
újból képet kell elõállítani, ha a megértés élményéhez is el akar 
jutni, még ha ez a kép inkább holografikus is, azaz sok élmény-
bõl és tapasztalatból tevõdik össze, és ezért nem folyamatosan 
összefüggõ, de legalább térszerû. Ezért azután a gondolatainkban 
át kell rendeznünk tapasztalatainkat, és az azokra emlékeztetõ, 
szavakhoz kötõdõ tudást is, amit arra is használunk, hogy a világban 
felfedezett rendben mi magunk is rendet, sõt rendszert is teremtsünk, 
amelynek alapja éppen az a rend, amelyet a környezetünkben 
felfedezni vélünk, de amelyet mi magunk nem tudunk elõál-

lítani, és az általunk alkotott szervetlen rend is csak torz mása az 
univerzum sokkal gazdagabb, többnyire láthatatlan összefüg-
géseinek. Mindez azért, mert csak a dolgok és a tulajdonságok 
ragadhatók meg közvetlenül névadás segítségével, maguk a 
viszonyok elvontak, érzékszervekkel nem hozzáférhetõek, ezért 
kell „tudományosan” foglalkozni velük. Ezért érdekes, hogy 
egy-egy szöveghez, például egy társadalmi utópiához, azaz nem-
létezõ helyhez tapadó elképzelés miként valósul meg konkrét 
térben és idõben. Persze nem virtuális utópiára gondolok, amely 
már szintén érzékelhetõ lehetetlenség, hanem épített és félbe-
hagyott valóságra. A közelmúlt egyik ilyen utópiájának számít a 
kubai forradalom során tervezett néhány épület is, a különbözõ 
mûvészetek házai. Ezek építése elkezdõdött, de félbeszakadt és 
az épületek megmaradtak modern torzóknak.

John loomis: Revolution of Forms (�999) c. könyve errõl a 
formabontó utópiáról szól, annak építészeti kezdeményeirõl, 
a nemzeti mûvészeti iskolák palotáiról, amelyeket lassan benõ 
a dzsungel, akár a sokezer éves templomokat Ázsiában és 
Közép-Amerikában. legfeltûnõbb építészeti ismertetõjegyeik, 
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a dongaboltozatok és kupolák még tartják magukat annak elle-
nére, hogy több mint negyven évesek. Elõször a táncmûvészet 
székháza készült volna el, a plasztikus, téralkotó, valamint a drá-
mai mûvészeteké (�96�), azután jött volna a balett- és táncpalota 
(�963), végül a zenemûvészet háza (�965). Ám közbeszóltak az 
oroszok, kifogásolták, hogy az építészek kapitalisták (olaszok és 
spanyolok). garatti, gottardi és ricardo Porro más, szervesnek 
mondott épületeit így nem Kubában kell keresnünk.

Egy másik, de befejezett épületrõl, a Boulder house-ról 
(scottsdale, Arizona), amely szintén nehezen megközelíthetõ 
helyen áll, sunnie Empie írt egy könyvet Minding a Sacred 
Place címmel. A gazdagon illusztrált könyv elsõ részében szintén 
nem látható, érzékszervileg nem megragadható dolgokról esik 
szó, nevezetesen a hely szellemérõl, amelynek jegyében az 
épület készült, ezért hatja át a sivatagi misztika. A kívülrõl szinte 
észrevehetetlen épület egy gránitszikla részeként a földfelszín 
síkjában helyezkedik el. Maga a hely, azért érdekes, mert ezeket 
a sziklákat eredeti geológiai helyzetükbõl földfelszíni mozgások 
és az erózió messzire hordta, az idõjárás megfaragta, így idegen 
testek a jelenlegi környezetükben. Az épületben az alkotók va-
lami álomszerû látomást akartak megvalósítani és megosztani a 
lakókkal és látogatókkal, ám ez a látomás megépítve realitássá 
válik, amelyet a hely kiválasztása mellett az épület tájolása is 
áthat. A tágas sivatagi környezet, a szikla keménysége, a napjárás 
hatása, valamint a csillagászati összefüggések belekalkulálása 
az épület nyílásainak rendjébe és megvilágításába együttesen 
hozzák létre az épületben azt az élményt, amelyet feszültsége és 
ereje révén szakrálisnak tekint a szerzõ. A ház azért nevezhetõ 
szerves építészeti mûnek, mert a földfelszín természetes rész-
letének látszik olyan korban, mikor a számítógép segítségével 
tetszés szerinti felületeket és síkokat hozhatunk létre, tetszés 
szerinti topográfiai dimenzióban és térben, a sokszor félreértett 
virtuális valóságban. Ez a megjelenítõ, tervezésre is használt di-
gitális technológia mára megteremtette azt a lehetõséget, hogy 
a korábban szabadkézi rajzban megszületõ organikus építészeti 
formákat digitális eszközökkel vigye el a végletekig. 

Errõl a témáról Joseph rosa ír könyvében (Next Generation 
Architecture, 2003), aki ezt az építészeti formakultúrát blobitec-
ture-nek nevezi. A szerzõ 30 építészt mutat be könyvében 230 
illusztrációval, köztük szerepel greg lynn, shoP, ben van berkel, 
Caroline bos, Wes Jones, lindy roy, Foreign office Architects, 
rem Koolhaas és Frank o’gehry neve.

A mûvészek és az építészek a barokk óta szeretnének meg-
szabadulni a fárasztó derékszögtõl, amely „nem természetes”. Újra 
és újra a szabálytalan formák kerülnek elõtérbe, mindig más 
indokkal. Errõl herbert Muschamp írt, a The Triumph of the 
Baroque c. mûvében. A ii. világháború után az építészek világ-
szerte átértelmezték a technológiát, (reyner banham: Theory 
and Design in the First Mechanic Age), és számtalan hajlított 
felülettel határolt épületet építettek. Általánossá vált a nézet, hogy 
a hajlított felületetekkel biológiai, természeti képzõdmények 
is utánozhatók. A példák a noX, bernard Tschumi munkái, a 
birmingham hippodrome, a Fog house, amelyek gyûjtõ foga-
lomként a digitális regionalizmus nevet kapták.

A nemzetközi eredményekrõl szóló könyvek mellett tíz 
évvel ezelõtt jelent meg Jeffrey Cook: Seeking structure from 
Nature: the organic architecture of Hungary címû könyve a 
magyar szerves építészetrõl. A Mit jelent magyarnak lenni? 
címû bevezetõ fejezet után sorra veszi a szerves építészet 

tematikai kategóriáit: Csak tiszta forrásból, Természeti formák 
keresése, Falusi és városi építészet, Vendéglátás és szórakoztatás, 
A tetõ, mint hajlék, Városi lakásépítészet, Organikus újítások, 
Templomok és kápolnák, Alkotó ellentétek fejezetcímekkel. Kár, 
hogy a magyar történelemrõl szólva nem a társadalom vagy az 
építészet történetérõl számol be, és az is kár, hogy a szerves 
építészetet politikai mozgalomként is kezeli. Természetesen 
nem lehet az építészetet teljesen elválasztani a társadalomra 
vonatkozó gondolatoktól, ahogy Anna szokolina (szerk.): 
Építészet és antopozófia címû, angolul és oroszul megjelent köte-
tébõl (200�) is láthatjuk. William Craft brumfie, valamint Kristi 
A. groberg könyvismertetõjében azt olvashatjuk, hogy a steiner 
által alapított mozgalom a társadalom és a kultúra 20. század 
eleji racionális és technológiai kezelésének ellensúlyozására 
jött létre, és az emberi kreativitás és környezet egészként való 
szemlélését kívánta helyreállítani, különösen az építészet révén 
és terén, ami egyrészt a fizikai környezet legnagyobb formálója, 
másrészt a mûvészi kifejezés domináns formája.

Az egész koncepciója az emberiség értelmi, érzelmi és szellemi 
szférájának az egységbe foglalását jelentette számára, amelyre 
hivatkozva visszautasította az ipari forradalom városépítési 
gyakorlatát és értékrendjét. A ruskin-féle Arts and Crafts-
mozgalom kezdte el újra a természeti formákat alkalmazni, 
elõször csak díszítésként, majd egyéb funkciókban is, hogy 
megszabaduljanak az ipari termelés egyhangú geometriájáról. 
Ekkor még nem esik szó antropozófiáról, amely a forma 
felszabadításának kitágítását hirdette, és amelyben az építészet 
katalizátorként és kontextusteremtõként mûködik. Az igyekezet 
arra irányult, hogy a természet erõinek formai megjelenítése 
sikerüljön az anyagok mûvészi célú felhasználása és a fantázia 
szárnyalása segítségével. A könyv második fele foglalkozik 
a mozgalomhoz lazán kötõdõ stílusokkal, mint például az 
expresszionizmussal, és annak továbbéléséval (hundertwasser). 
Úgy látszik, hogy az irányzat inkább ösztönzésként, mintsem 
normaként marad fenn, amikor többek közt Frank o’gehry 
próbálja munkáiban steiner építészetének formai jelentõségét 
megmutatni. 

steiner szerint az épület arra való, hogy a formáin keresztül 
a test és a lélek szellemi magasságokba emelkedjék, és nem arra, 
hogy egy marhaszelet elfogyasztása közben védve legyen az 
esõtõl. világos, hogy a szent és a profán, a szellemi és a földi el-
lentétpárok mentén gondolkodik az építészet feladatairól szólva. 
le Corbusier ronchamps-i temploma is e hatás alatt született. A 
kötetben számos cikk foglalkozik a goetheanummal, steiner 
gondolatainak egyik folytatója, rex raab ír részletesen a dor-
nachi épületekrõl, az egyes épületek és az együttes viszonyáról. 
szó esik még goethe színelméletérõl és metamorfózis-tanáról, 
amelyek erõsen hatottak steinerre, aki goethe tanítványának 
tekintette magát. steiner gondolatai oroszországban az ér-
telmiségi elit révén terjedtek el. igen érdekes a svéd Asmussen 
munkáinak ismertetése, aki egyaránt igyekezett praktikus és 
isteni útmutatásokat követni. Más építészek is bekerültek a 
kötetbe, így a német Jens Peters vagy a brit Christopher Day, a 
Tolkien-féle Gyûrûk urából vett inspirációkkal. A leglátványo-
sabb cikk Magyar szerves építészet címmel gáborjáni Pétertõl 
származik, amelyet a magyar lélek szárnyalását jelképezõ orga-
nikus faszerkezetekrõl készített képek kísérnek. A szemlézõ 
népmeseillusztrációkhoz hasonlítja õket, megemlítve, hogy a 
fából készült belsõk erõs spirituális légkört árasztanak. 
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haTÁr	gyÕzÕ	•	1914	–	2006

bUDAPEsT és Az Õ éPÜlETÁllAgA
(részlet, a rendkívül tanulságos írást a Holmi 2005. szeptem-

beri száma közölte, honlapjukon olvasható)

�950 végén a lesittelt mérnököket-építészeket összevonták a 
fõvárosi gyûjtõ hírhedt „Kisfogházába”;� ott, annak elsõ eme-
letén rendezték be azt a titkos mûszaki irodát, amelyre büszkék 
voltak; nem „emberségbõl”, hanem hogy szakmai tudásuk ne 
heverjen parlagon, s a rendszer javára annak is levegyék a sápját. 
Erõdítéseket terveztünk a jugó határra, valamint kaszárnyaegy-
ségek szabványterveit. Az összenyitott három zárka „rajztermé-
ben” élvezhettük az adagolt „szabadság” tágasságát, hogy 
tizenöt méteren átjárhatunk; a fényûzést, hogy van rajztá-
blánk, írógépünk, magas rakaszokban külföldi folyóirataink, 
kényelmes igazi székeink (hallatlan luxus!); napi két cigarettánk 
(dohányosnak mennyei manna), és van „összekötõnk”: az a 
megbízható pártmunkás kollégánk, aki hozta-vitte a tervrajzokat, 
és tartotta titokzatos „Központunkkal” a kapcsolatot. 

Mi tagadás, dõzsöltünk. élveztük, hogy nem kell „fûtõtest-
kopogtatással” zárkáról zárkára morzézni: egymás mellett ülve 
beszélgethetünk; hogy fejesvonalzót-logarlécet tologathatunk, és 
halomban álló pauszpapíron alaprajzok kimódolásával múlatjuk 
idõnket (ami született építésznek világfelejtetõ játszadozás), és 
élvezhettük, hogy többé nem „stokkol a flamó”, mert az Elsõ 
Emeletnek a dupla csajka bab kijár. Csakhogy az elsõ három 

„ellenõrzés” után az összekötõ elvtárs-kolléga látogatásai meg-
ritkultak; végül a „vizit” végképp elmaradt. 

nagy riadalom támadt. haditanácsot tartottunk. Fergeteges 
áltevékenységbe fogtunk – csak hogy a smasszerek ne vegye-
nek észre semmit. halomra terveztünk mindenfélét, ami épp 
eszünkbe jutott. Jómagam vagy félszáz családi házat („albumba” 
kötve tartogattuk, és arról ábrándoztunk, hogy ha szabadulunk, 
kiadjuk). Utána nemzeti színházkolosszeumot (komplexumá-
ban volt operaház, nemzeti színház, Kísérleti színpad, színi-
akadémia, színháztörténeti intézet és Múzeum, Drámakönyvtár, 
éttermek; alatta két pinceszinten parkolótér stb.; mintha csak 
a garnier-féle párizsi nagyopera komplexumán akart volna 
túltenni. Megjelenésében némileg neoszecessziós, majdnem 
posztmodern. sokkal nagyobbra méretezve, mint amekkora 
egy kis országnak kell). Komplett tervkészlet volt minden al-
aprajzával, kereszt- és hosszmetszeteivel, külsõ-belsõ távlati 
képeivel egyetemben.2

Jó mulatság, férfimunka volt: szemmel láthatólag „folytattuk 
a foglalkozást”. A smasszerek elégedetten pöfékelve szemlélték 

szorgalmunkat, és nem gyanítottak semmit. Megesett, hogy 
félretéve a „munkát”, nekiestem a külföldi építész-folyóiratok 
rakaszának. sorra vettem a svájci Domust, a francia Architecture 
d’aujourd’huit, az angol Architecture-t, faltam a fényképeket, a 
cikkeket villanyoltásig. Egy ilyen alkalommal történt. Az angol 
Architecture évfolyamait emelgettem le a magas rakaszról, s a 
folyóirat fedõlapján egy olyan épületkolosszus színes fényképé-
re bukkantam, hogy hátraroskadtam vele a széken, és nem 
tudtam letenni. Felnagyítás nélkül is monumentális, palotás, 
kolonnádos építményt ábrázolt, de hogy ennek a városképbõl 
kiragyogó monstrumnak mi volt a rendeltetése, és merre-hol 
van: ki annak a megmondhatója? szalagcím, utalás alul, belül: 
sehol. Ez a lapszám heteken át „mandalámmá” – meditációs 
objektumommá vált. reggelente, valahányszor a szalmazsákról 
felserkentem, a székem mellett a csudapalota távlati megdicsõü-
lése odaterítve várt. 

Emeletmagas bázisra állítva, hogy kiemelje jelentõségét, jó 
futamatnyi széles díszlépcsõ vezetett fel a korinthoszi oszlop-
rendhez, melynek se vége, se hossza kolonnádján a díszpárkányt 
barokk balusztrádokkal „attika” koronázta. Középütt, mélyebbre 
helyezve, falmezõdíszek tetején, osztópárkányok fölött felma-
gasítás – afféle négyzetes „dob” következett, azon ugyancsak 
négyzetes „perisztílium” futott körbe karcsú oszlopaival, s rajta, 
ornamentális entablatúrába foglalva, négyfelõl, négy nagy óra. 
A négyzetes alapon felszökellõ, különös kupolát kecses, volutás 
lampada zárta le. A karcsúnak ható, magas torony bizonyára 
kilométerekre látható volt. 

Azonnal tisztában voltam azzal, hogy ez a tündérvár a 
mesterségbeli tudás és a lángelmére valló lelemény ötvözete: 
arcátlan szupergiccs, amely az érzelmekre apellál, s ugyanak-
kor a klasszicizáló monumentalitásnak olyan felsõfoka, hogy 
bûvöletének hatása alatt csak odaragadni tudtam, elszakadni 
tõle nem. Megesett, hogy álmomban megjelent: megejtõ-meg-
babonázó kõtorony ellebegése – hogy giccs pimaszabb már 
nem lehetne, s ugyanakkor a kõbe merevült berliozi fanfár 
megigézõ harsogása (nemhiába mondja schlegel, hogy az épí-
tészet „megfagyott muzsika”). A szerelem gyomorrúgása volt, 
vitruviusi belebolondulás, szerelembe esés. A szalmazsákom 
mellett a széken odakészítve, felébredéskor erre esett a pil-
lantásom. szemem elfutotta a könny. 

Megszégyelltem ellágyulásomat, de könnybe lábadt szem-
mel megfogadtam: egyszer, ha ennek is vége lesz. A lábam ha 
térdig lekopik és a világ végére kell mennem, akkor is. hogy 
ráismerek-e? hajaj! Torony és kolonnád kitörülhetetlen képével 
emlékezetemben, ha addig élek is. Addig keresem, amíg valahol 
a földön rá nem találok. De hol? 

oneiromantiké volt. Amilyen a jósálom. 
Ugorjuk át azt a tíz évet, ameddig várnom kellett. 
�963 tájt lehettünk. Már az angol rádió munkatársa voltam, 

amikor a Home Service hathetes körútra küldött, szénior angol 
kollégámmal, aki az angol szigetországban piros sportkocsiján 
körülhordozott. A Penates et Lares mindenütt más: a népszoká-
sok, az edények, a szerszámok, a babonák, a kiszólások, a 
testbeszéd. nálunk az asztalos magától elfele tolva gyalul; a 

in MEMoriAM

� A földszinten voltak a halálosok zárkái. Az akasztások napja a péntek volt; 
ilyenkor hátraparancsoltak a középfõfal mellé, ahol le kellett feküdnünk – hogy 
ne leskelõdhessünk az ablak sarkából; de így is hallhattuk, amint az odahurcolt 
„frakciózó” szerencsétlenek utolsó leheletükig éltették sztálin elvtársat és a 
Pártot –, s csak akkor kelhettünk fel, amikor lefújták a riadót: folytathattuk a 
„foglalkozást”, mintha mi sem történt volna. 
2 �952 elején, a titkos építésziroda ávós megrohanása-szétdobálása idején ez is 
elpusztult. Egykori börtöntársam, Fehérváry istván még látta, és önéletírásában 
megemlékezik róla. 
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kínai asztalos viszont maga felé vonja a gyalut, és másmilyen 
maga a gyaluszerszám is. nos: ilyen „sültangol” furcsaságokra 
kellett felfigyelnem, s ha feltûnt valami, ékes (tört) angolsággal, 
ronda akcentussal bele a mikrofonba, hangosan, bõbeszédûen 
ecsetelnem a különbséget és „csodálkoznom”– ez volt a dolgom. 
skóciában, Közép-Angliában, Walesben, hat hét alatt annyi 
kastélyt, várat, erõdített templomot, kolostorromot, haranglábat, 
vásártéri kalodát, római emléket, helytörténeti múzeumot, men-
hirt, városházát, katedrálist láttam, hogy kétfele állt a fülem.

A túra felében lehettünk. Manchestertõl dél felé haladva, a 
közel milliós leeds felé tartottunk (pompás város, amely egye-
teme, nagyszerû építészete, mûemlékei ellenére nincs benne az 
átlageurópai tudatban). A város határához érve már messzirõl 
föltetszett egy magas, négyszögletes 
óratorony, amely ismerõsnek tûnt. 
Ahogy mind közelebb értünk, és rész-
leteivel is kibontakozott, megállt a szív-
verésem. beleremegtem. Artikulálatlan 
kiáltásokat hallattam, és a volánt 
kezdtem csapkodni, amit finomkodó, 
kesztyûs kezû kollégám nem tudott 
mire vélni. 

beértünk. ott parkoltunk le elõtte 
a tilosban. Megkukultam – nem tud-
tam szóhoz jutni. Amit valaha a pesti 
gyûjtõben, a „halálos házban” fedez-
tem fel, a titkos mérnöki iroda folyóirat-
rakaszaiban, az angol Architecture 
tetején és mint már akkor, most is. A szememet nem tudtam lev-
enni róla. nála is leesett a húszfilléres: látta, mi az, amit olyan ittas-
szerelmes kimeredt szemmel bámulok, idegrendszere rezonált 
a magam csendes õrültségére, és akkor már a szénior kolléga is 
úgy bambított rá, nagy ámuldozva, mintha elõször látná. 

– A leedsi Városháza! 
A mestermûvet megilletõ hódolattal néztük a palota het-

venöt méteres toronykolosszusát (mert jóval nagyobbnak hatott, 
mint amekkora volt). Az orrom elé tolt mikrofont elcsaptam, s 
ahelyett, hogy mondtam volna valamit, bántam is én a rádiót, 
a nagy magnót az ülésen, a szénior kollégát, aki hadonászva 
kiabált utánam, az istenért, vigyázzak testi épségemre: félõrült 
módjára rohangáltam a mérföldes fõhomlokzat elõtt a széles, 
forgalmas úttesten, ahol elõttem-mögöttem el-elszáguldoztak 
az autók – csak hogy minél több szögbõl minden visztáját szem-
ügyre vehessem, és nem tudtam betelni vele. 

– Itt vagy hát, megvagy, mindvalóságosan, én Szépségesem! 
Ez volt az a se vége, se hossza emeletmagas plinthosz, így fest 

hát a valóságban ez a tízoszlopos korinthoszi kolonnád, amely, 
kiegészülve az oldalrizalitok féloszlopaival, befordul és körbe-
fut! Ezek voltak hát azok a fényképen is megbabonázó francia 
reneszánsz kéménycsoportok, ékkövesen kiragyogó fedlaporna-
menseikkel! s ez volt az a „lehetetlen ötlet”, hogy a koronapárkány 
lezárása fölött a négyzetes nagy attikára ráállítva, négyszögletes 
perisztiltorony következzék s azon meg, barokkos-homorlatos 
kupoládé alatt, harangot rejtõ toronyóra zengve-bongva, zú-
gadozva a négy világtáj iránt! Dacolva az építõmûvészet lova-
giassági szabályaival: le-he-tet-len ötlet! 

hatvan felé jártam, de nálam akkor fürgébb hatvanévest 
nem látott a világ. Kamaszos izgalmammal alighanem komikus 
lehettem, de nem lehetett megállítani; és jóval fiatalabb angol 

kollégám, lógó nyelvvel, mindenütt a nyomomban – mert már 
nyargaltam fel a díszlépcsõn, be a fõbejáraton, át a csattogó 
lépteimet visszhangzó ovális vesztibülön, és be a hatalmas köz-
ponti csarnokba. 

barokkos tátongásán egyszeriben felmértem – nemcsak 
hangversenytermi méreteit, amire beépített orgonájának 
tömérdekségébõl következtettem; nemcsak berninit, borromi-
nit idézõ tervezõjének, istenáldotta tehetségének szuverén 
formakezelését és lenyûgözõ virtuozitását, hanem – Szent Ha-
bakuk! azt is, ami olyan nagyon, de nagyon angol volt benne, 
olyan kivigyorgó, olyan rikítóan „snassz”-angol. nem gyõztem 
rajta furcsálkodni, s ha nem restelltem volna, a fülébe ordítom 
fiatal kollégámnak: 

– Látod, pajtás, ez az, ami nálunk 
másképp van!…

szerencsére magnó és mikrofon 
odakint maradt a kocsiülésen. ítélet-
napig hiába szabadkoznék-mentege-
tõdznék, ha akkor ezt magnóra mon-
dom. Máig kacagnom kell rajta. Azon, 
hogy ezt a halhatatlan tervet, ami fogan-
tatásától fogva carrarai márvány-
ba kívánkozott, hitvány stukkóból 
hordták fel, ésde oly csiricsáré tarka 
színskála szerint kigyönyörítve, hogy 
ilyen ökörvér-veres akantuszleveleket, 
cinóberpiros párkánykonzolokat és 
vásári arannyal lehugyozott angyalszo-

brokat ennyire vidékies-giccsesen és égetni való félresikerülten 
csak a förtelmes máltai katolikus templomokban látni. vagyis: 
röhécseltem rajta, és ríttam is egy sort: sajnáltam a géniuszt, akit 
nemzete nem becsül érdeme szerint (pedig amikor a pályázatot 
megnyerte, harmincéves sem volt). 

íme: igaz volt a jósvillám, a jövõbe veszõ életút megérzése; 
éntudatom képernyõjén feltetszett az „ikon”, és csak rá kellett 
kattintanom, hogy megjelenjen „teremtetlen fényben” a Myste-
rium Tremendum ikonosztáza: lám, még alkalmam sem volt, 
hogy akarjam, ne akarjam: beváltódott fogadalmam, ahogyan 
szerelmemnek elígérkeztem: képérõl beleszerettem, és immár 
rálelve, idáig zarándokolva, nincs más hátra, mint hogy elébe 
vessem magam, és megcsókoljam a földet – azt a földet, amely-
rõl még �957-ben, a bécsi szeretetotthon tornatermi priccsén 
kuksolva megírtam. hogy „minden hajó hazám”.

…
vajon Waterhouse volt-e ihletett tervezõje (az õ mester-

munkája a manchesteri városháza – ahol a díszlépcsõ fémcsõ 
„fogódzója” egyúttal gázvezeték)…? vagy sir Edwin lutyens, 
aki kormányzósági palotáival, diadalíveivel Fokvárostól Delhi-
ig teleépítette a néhai Angol világbirodalmat (és ha az elsõ 
világháború nem akadályozza meg, betetõzi életmûvét, és meg-
valósul álma: liverpoolban az a kupolás templomszörnyeteg, 
amely nagyobb lett volna a római Péter-templomnál)…? 

vagy ha õk nem, akkor tán Augustus Welby Pugin, az 
angol eklektika Mozartja, a Parlament belsõépítésze, aki a 
gótika kedvéért katolizált, hitt a stílus „térítõ erejében”, és sorra 
építette neogót székesegyházait newcastle-ban, nottinghamben, 
birminghamben, southwarkban – és tán a legszebbet Dublin 
mellett, Maynooth egyetemi campusában – majd elméje elborult, 
és az õrültekházában végezte…? 


