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Dobogókő, családi ház, 2007 (építés alatt).
Terv és fotók: Dobrosi Tamás

Ars poeticát megfogalmazni egy emberi 
és építészeti értékekben, példaképekben 
hiányt szenvedő világban – nehéz feladat. 
Külső diktátumok ellenében minden kö-
rülmények között kitartani egy megfejt-
hetetlen, de megtapasztalható belső tu dat 
inspirációi mellett – még nehezebb.

Apákhoz, anyákhoz, gyerekekhez a 
legbensőségesebb hangon szólni, életük 
minden örömét és tragédiáját időben és 
térben körberajzolni – áldott és különle-
ges hivatás.

Tereket egy magasabb rendű, spirituá-
lis ritmusképbe komponálni, ősi lényegü-
ket nem rátett díszeikben, hanem formá-
juk legmélyén hordozó szerkezeteket 
tiszta versszakokba fűzni, anyagból és 
tömegből gyúrt, lüktető rímekben élettör-
téneteket mesélni – költészet.

Köszönet mindazoknak, akik látják a 
fiatal generációk ban a hitet és a kitartást, 
akik bátorítóan tollat és papírt adnak a 
kezükbe, és köszönet mindazoknak, akik 
annyi suttogás után fennhangon felolvas-
sák a költeményei ket.
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Felcsút, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, ügyvezetési 
és élettani épület, 2008-2009. Mester: Makovecz Imre; terv 
és fotók: Dobrosi Tamás
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