kalákák 2008
A Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kalákák 2001ben indultak az alcsíki Lázárfalváról, érintették Tusnádot,
Csíkkozmást,Csíkszentkirályt,Csobotfalvát,Csíksomlyót,
Csíkszenttamást, kis kitérőkkel Kászonújfalut, Homoród
karácsonyfalvát és Firtosváralját, idén elértek a Gyergyóimedencébe. Az Ars Topia Alapítvány és a Csíki Természet
védő és Természetjáró Egyesület az önkormányzatokkal,
civil szervezetekkel összefogva kezdeményezi a fürdők
megújítását és a vizek, táji értékek védelmét. 2008-ban
már Magyarországon, Mátramindszenten is dolgoztunk.
Lázárfalva, július 6–13.
A lelkes csoport harmadik alkalommal tért vissza Lázár
falvára, az András Alapítvány Tókerti Tánctanodájába.
Idén forrásfoglalás készült, a fűzjátszótér háromfejű fűzsárkánnyal bővült, és kiegészült a korábbi években alko
tott dézsafürdő, Ferenc-forrás, pataklejáró és patakparti
zuhanyzó. A leendő néptánc tábor és hagyományőrző
központ helyszínén az egyedülálló természeti és táji adott
ságokra, a vizek áldásos jelenlétére alapozunk.
Gyergyócsomafalva, július 16–25.
A közel 100 önkéntes Magyarországról és Erdélyből érke
zett, voltak köztük gyermekek, fiatal szakemberek, idős
emberek egyaránt, s Csomafalva lakossága, mesterei, asz
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talos műhelyei is lelkesen kiálltak a kaláka mellett. Az
1950-es években épült, mára teljesen eltűnt gübbenő Cso
mafalvi Feredő néven kelt újra életre a Maros holtágának
közelében. A mívesen elkészített fürdő a helyi ácsok keze
munkáját dicséri. Közelében helyet kapott egy kereszt,
fűzkupola, tűzkatlan, fűzfonattal álcázott budi. A kaláka
alatt újjáépítettük a Maroson hagyományosan használt
mosópallókat, a borvizes forrásairól híres Csomafalva fa
lukútját, továbbá elkezdtük a Marosparti Népfőiskola
udvarának rendezését és egy kétszintes kilátó építését a
Dél-hegy Veresvirág nevű ormán. Készültek kézzel festett
utcanévtáblák is. A népi hagyományokkal, erdőgazdálko
dással kapcsolatos előadásokat hallgathattak a résztvevők,
több alkalommal táncházra is sor került.

ESZENYI ÁKOS

Székely ház tervpályázat Gyergyócsomafalva; munkatársak: Ujj Mészáros Krisztina, Nagy Mariann, Lucskai Norbert

Mátramindszent, augusztus 7–10.
A palócföldi faluban a Mens Sana Alapítvány, Mátra
mindszent Önkormányzata és a helybéliek voltak a part
nereink. Az Alapítvány területén épült Recski Emlék
kápolna mellett Kuklay Antal atya és Dabóci Mihók
Mária kezdeményezésére zarándokkert kiépítését kezdtük
el. A berek megtisztításával, egy öreg fűz adta szentély
kifaragásával, padok elhelyezésével, forrástisztítással és
csermely kialakítással. A kaláka jövőre folytatódik.
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Papp vilmos

Szeged, Vadkerti téri kereszt fel
újítása; Óföldeák, templomerőd,
vizesárok; Szeged, Nádor utca,
OMF irodaház; Szeged, Szőreg,
templomrom, védőtető

Munkáim java része az akkor még Országos Műemléki
Felügyelőségnek nevezett intézményhez kötődött Szegeden. Így valósult meg a1985 és 1988 között az OMF kirendeltség épületének felújítása a Nádor utca és az Oroszlán
utca saroktömbjében. Ma már csak a Nádor utcai szárnyban működik a felügyelőség, a többi részét eladták.
1988–89-ben helyezték át a tanyavilágból az ópusztaszeri
emlékparkba a Szentes-Dónáti szélmalmot. Talán a legnagyobb élmény volt pályafutásom során ezt a szélmalmot
a régi rajzok és a szétmállott maradványok alapján felépíteni. 1990-ben kiléptem az OMF burkából és megalapítottam a POSZTAMENS Bt-t, mint kivitelező társaságot.
Első komoly munkám a szegedi Ferences kolostor felújítása volt. Öt nagyszerű év telt el ezzel a munkával. Ekkor
jöttek vissza a ferencesek, s kapták vissza a várostól egykori, jogos tulajdonukat, ami szociális otthonként működött.
A terveket az OMF és a Tér és Forma Kft. készítette. A
rendnek öt év után elfogyott a türelme a sok feltárási és
kutatási munkák miatt, hiszen szerették volna már igazán
birtokba venni az épületet, így abbamaradtak a további
munkálatok. Sok építészeti attrakció maradt kiaknázatlan,
például az ősi cellafalak bemutatása. A homlokzaton még
történt némi iparkodás, de aztán vége.
1996-ban az OMF megbízásából készült el a Ferences
templom déli kapuja. 1997–98-ban az Önkormányzat
megbízásából került sor a pályázaton elnyert munkára, a
Városháza tetőfedésének és díszbádogos munkáinak elkészítésére. Mind a főépületen mind a tornyon.
1998-ban az óföldeáki templom körüli erődítményfal
bemutatását készítette el társaságom, hozzá a vizesárok és
a híd rekonstrukcióját. A szegedi Móra Ferenc Múzeum
munkatársai végezték el a vizesárok kutatását és ők készítették a nyomvonal tervét. 1998–2000-ban egy Koczor
György tervezte magánház kivitelezésére került sor.
A társaság utolsó munkája a Szeged-Szőregi templomrom konzerválása és bemutatása volt 2001-ben az Önkormányzat megbízásából. 2002-ben mint egyéni vállalkozó
nyertem meg a Szeged Vadkerti téri kereszt posztamensének felújítását. Az építőmesteri munkákat én készítettem,
a szobrok restaurálását a Móra Ferenc Múzeum restaurátora végezte el. Itt befejeződött vállalkozói pályafutásom,
most alkalmazottként dolgozom. Azóta csak a lakóparkokig jutottam, a szakma szebbik része még elkerül.
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Szeged, Városháza, tetőfedés és
díszbádogos munkák; Ópuszta
szer, Dónáti szélmalom; Szeged,
ferences kolostor; Szeged, ferences templom déli kapuja

hírek
CSÜTÖRTÖKI ISKOLA • A Falufejlesztési Társaság és
a MÉSZ faluszemináriuma
Alaprajz, csigavonal, növényi ornamentika, torony, virág …
megannyi szimbólum, mely gondolkodásra késztet. Emberi kultúránk elválaszthatatlan a jelek és jelképek használatától. A jelek nem önmagukban állnak, hanem szabályok által meghatározott rendszereket alkotnak és
ezeket a szabályokat, mint saját anyanyelvi kultúránk
alapjait – mint a pontos és tiszta beszéd alapjait – ismernünk kell. Így válnak érthetővé a vakolathímekbe vagy
deszkaoromzatokba szerkesztett jelek, melyek nem díszítenek, hanem megidéznek – kevés jellel sok értelmet. Rivaldafény nélkül, állandó csöndes méltósággal sugározzák,
mintegy ráolvasásszerűen, bármely nemzedék Emberré
válásához szükséges örök értékeit, azt, amit a mi korunk
sem képes nélkülözni: magát az Élet szentségét. Teszik ezt,
tesszük ezt prózába vagy népdalhimnuszba írva, s így –
mint az aranykorban – zene, líra és hit a képről újra
egységben megidézhető és visszaolvasható.
Olvassuk együtt ezeket a jeleket, szimbólumokat,
épített örökségünk emlékeit! Az őszi félév alkalmai ismét
olyan civil fórumok, ahol közösen csodálkozhatunk rá
kulturális örökségünk sokszínűségére, sajátosságaira. Arra,
hogy ami épül: éppé, kerek egésszé szándékozik válni.
2008. szeptember 11. Grátz Antal építész: ÉLŐ NÉPI
ÉPÍTÉSZET • Bizonyossá vált számomra, hogy az, amit
népi építészetnek nevezünk, az emberi hajlékkészítésnek
korántsem idejétmúlt módja. Ellenkezőleg, építési elvei
örökzöldek, mindig hatni fognak és mindig használhatók
lesznek, legyen szó családi házról, társasházról vagy akár
városi középületről. Hogy miért? Mert népi építészetünk,
közelebbről építészetünk elvei mélyen bennünk gyökereznek: istenadta, kitörölhetetlen ősképek. S ha tiszavirág
életű divatokkal nem fojtjuk el őket, akkor munkánkon
keresztül biztonságos otthonokká alakulnak, melyek
emberi léptékűek és barátságos megjelenésűek; csupasz
és kifejezéstelen falak helyett pedig imát és varázslatot
sugárzó, beszédes homlokzatokkal tekintenek ránk.
2008. október 9. Sebestyén József építész: ÉPÍTETT
ÖRÖKSÉGÜNK A HOLNAP ÁRNYÉKÁBAN • Vajon csak a megőrzés a kötelességünk? Vagy inkább fenntartani, gondozni, hasznosítani, gazdagítani, s úgy tovább
örökíteni?! Az épített környezet megóvása nem öncél. Jól
kell sáfárkodnunk a ránk maradt örökséggel, s nem felélnünk az utánunk következő nemzedékek jussát. Úgy is

felfoghatjuk, hogy az épített környezetünk értékeinek
átörökítése az a cél, melyben érvényre jut a már megholtak, az élők, s a még meg sem születettek szövetsége.
2008. november 13. Molnár V. József néplélekrajzku
tató: HÁZÉPÍTÉS A RÉGISÉGBEN • Világunk ünnep
telenné üresedett. Egyformaságot, lélektelen, élettelen
gépzörgést, szakadt eget, bemocskolt levegőt, földet és
vizet adnak át egymásnak a nemzedékek. Szétmorzsolódott a család, a nemzetség, nincs immár nemzet és nép,
csupán szükségsatuzta tömeg; dirib-darab, egymásra
hányt kocka a kerek idő. A technokrata civilizáció bűvöletében és csömörében Európa egyre tikkad; s a lélek
szomját oltani ezernyi kábítószerhez folyamodik; és egyre kétségbeesettebben kapkod visszafelé: öregapám add a
kezed, s mesélj valamit a voltról.
2008. december 11. Jankovics Marcell rajzfilmrendező,
művelődéstörténész: SZIMBOLIKUS GONDOLKODÁS • Újra és újra rádöbbenek, milyen óriási jelentősége
volt a csillagos ég rendszeres megfigyelésének, a természeti és kozmikus Rend ösztöneinkbe vésett, majd tudatosított és vallásos élménnyé emelkedett tiszteletének; más
szavakkal: a civilizáció- és kultúrateremtő égi segítségnek
a hagyományos társadalmak, vagyis elődeink életében.
Előadásainkat az Építész Továbbképző Kht. akkreditálta és alkalmanként 0,5 kreditponttal honorálja. Jelentkezni a Továbbképző Kht. címén, vagy a szervezőknél
lehet. Minden kedves régi barátunkat és új ismerősünket
szeretettel várunk előadásainkra, a MÉSZ székházba!
(1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. Kezdési időpont 17 óra)
Krizsán András építész, a Falufejlesztési Társaság
elnöke (30/999-0027)
Csontos János rendezésében 2006-ban elkészült egy Kós
Károly életművét bemutató videó Kós Károly nyo
mában címmel. Kísérőszövege nagyrészt a Pécsi Ifjúsági
Iroda tagjainak Kós Károlynál tett látogatásai során felvett
hangfelvételekből áll. A film DVD formában megrend
elhető a Glokalfilm Kft. Címén: 1152 Budapest, Nagy
Sándor utca 17. (30/9842963)
Augusztus 20-án felavatták az újjáépített bodrog
keresztúri faluházat. Az épület tavaly tavas�szal égett le, és példás összefogásnak köszönhetően sikerült
idén nyárra újjáépíteni. Az épületet Kovács Ágnes és Er
hardt Gábor végzett vándorok tervezték.
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