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Valkay Zoltán • Kiáltvány a Kör hiányáról
Barátaim, kedves kollégák, nyíltan ki kell mondanunk, hogy a vajdasági magyar építészek 
nemhogy alkotói közeget, de semmilyen közeget ezidáig nem teremtettek – aki van, az 
magányos, mint egy elhagyott alföldi szállás. Önmagában véve a magányosság talán nem 
is lenne égbekiáltó nagy tragédia, ha figyelembe vesszük, hogy az alkotó művészet lényeg-
ében véve magányos tevékenység. Igen, ha tevékenységként jelenik meg, egyébként egyedül-
lét a neve. 

Ezért egyedüllét-érzésünk és meg nem értettség-érzésünk – kár tagadnunk – mégiscsak 
szomorú, már csak azért is, mert tudhatnánk és tudjuk is talán, hogy például egy Építész 
Céh képes lenne egy olyan Kört, olyan Burkot formálni, ahol az együttgondolkodók vagy 
legalábbis az egymásra figyelők társasága önmagának biztonságot és alkotói légkört teremt-
hetne. Mert igenis, az alkotói légkör óv is, és alkotásra is serkent. Egyszerűen ösztönöz. 

Ennek ismeretében érdemes elgondolkodnunk azon a sajnálatos tényen, hogy mi, vaj-
dasági magyar építészek miért is nem ismerjük jobban egymást s egymás munkáit, dolga-
it, vágyait, célkitűzéseit. Ehhez elég annyit hozzáfűzni, hogy, ha vidékünkön egy Rotary-club 
meg tud szerveződni, miért nem érzi az együttlétnek, a társalgásnak a szükségességét egy 
építész-társaság? Vagy nekünk ilyen fórumra nincs is szükségünk? Jó nekünk, ami van? 
Mert mi van? Mi jellemez bennünket vajdasági-, és főleg vajdasági magyar építészeket? 

Mondjuk ki bátran, hogy egymásról tudomást nem vevő eltanyásodás és elmagányoso-
dás jellemzi a vajdasági magyar építészlétet, amikor a tanya, mint metafora nem igazán az 
autonomitást és az önálló gondolatot gerjeszti, idézi. Építésztársadalmunk – és itt most 
nem csak a vajdaságira gondolok – határozatlan; jobbára a nyugati trendeket helyi techno-
lógiával párosító hibrid, behozatali építészetet próbál avagy gondol gyakorolni, miközben 
beleragadva a vidékiségbe, magának a vidéknek, a helynek fordít hátat. 

Ugyanis a látható példákból ítélve – tisztelet persze a kivételnek – képtelen megtalálni 
az utat a modern és a helyi körülmények között. Viszolyogva fordul a múlt örökségéhez is, 
melyet tagadna is meg nem is. Mindenesetre nem tud mit kezdeni vele. Marad hát számá-
ra a sima építészet élénkítését hol bátrabban, hol félénkebben alkalmazott poszt-poszt 
építészeti stílusok bármelyike, egy-egy erőltetett high-tech, pontosabban mondva a vágyott 
high-tech, ami ráadásul még környezetidegen is.

Igen. Rózsásnak nem mondható állapot. Mégis, mindannak ellenére, hogy a világ túl-
zott nyitottságával éppen hogy bezár bennünket a provinciai letargia zárkáiba, mi, baráta-
im, most itt a Tisza-parti Magyarkanizsán szépen összegyűltünk, hogy egymást megismer-
ve az építészetről, építészetünkről beszélgessünk, esetleg eszmét és tapasztalatot cseréljünk, 
s ezzel a társalgástól mentes szakmai közélet állott vizébe legalább egy félig megfaragott 
követ dobjunk, melynek nyomán akár még egy természetes Kör is születhetne…
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