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Dévényi Sándor

sZent miHály rk. templom, kékesd

Schneller István

DÉVÉNYI SÁNDOR 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

Dévényi Sándor több mint három évti-
zedes építészeti tevékenységének át-
fogó értékelésére – tudomásom sze rint 

– még nem került sor. Az általam ismert, 
róla szóló írások inkább tőle idéznek, 
semmint értékelnek. 

A tudatosan vállalt hovátartozás, a 
pécsiség, a Kós Károly Egyesülés, az 
organikus gondolkodású építészet, a 
markáns közéleti szerepvállalás meg-
annyi párhuzamos szálát egyelőre a 
létrehozott egyéni sajátos hangvétele 
és a személyes vallomások, interjúk 
so ra köti össze. Egy kiállításmegnyitó 
sem vállalkozhat összegzésre, legfel-
jebb néhány nézőpontot emelhet ki.

Aki kicsit is járatos az építészet terü-
letén, a pécsi utcákat járva azonnal 
felismeri, hogy ez itt vagy az amott egy 
Dévényi-ház. Pedig Dévényi egyik val-
lomásában deklarálja, hogy nem fog, 
nem is akar Dévényi stílust kialakítani. 
Abból a szempontból igaz ez az állítás, 
hogy a házain megjelenő dévényiséget 
utánozni is nehéz, nemhogy követni.

Egy közeli munkatársam jegyezte 
meg viccesen, hogy megkérdezné őt, 
hogyan tervezne házat egy saját maga 
által tervezett ház mellé, azaz hogyan 
illeszkedne a saját maga által megte-
remtett környezethez. Vagy, hogy fo-
kozzuk a kérdést: milyen lenne egy 
utca, ahol minden ház Dévényi-ház. 
Bár ezekre a kérdésekre csattanós vá-

lasz a pécsi János utcai két egymás 
melletti telek beépítése, a kérdés any-
nyiban jogos, hogy a legtöbb művé-
ben megjelenő formai játékosság, 
ese tenként tobzódás, nemigen tűr 
meg ugyan ilyen tobzódó viselkedést 
maga mellett. Legtöbb háza expresz-
szív formajegyeinek elviseléséhez 
szükség van az utca befogadó közegé-
nek semlegesebb hátterére. 

Az igazán érdekes az, hogy amíg 
Dévényi által a mesterének tartott 
Makovecz Imre épületei szinte mindig 
szabadon álló helyzetet követelnek 
maguknak, addig Dévényinek szüksé-
ge van a városi szövetre maga körül, 
ahhoz, hogy remeket alkosson. Leg-
jobb épületeinek lényegéhez tartozik, 
hogy utcák, kapuk, átjárók, udvarok 
természetét megértse, s ezt igen sok 
áttételen keresztül az épület tömegé-
ben, homlokzatán vagy éppen rátett 
formavilágán keresztül megjelenítse.

Nekem ugyanis leginkább városi 
szö  vetbe helyezett házai, terei tetsze-
nek, ahol a város szövetébe való illesz-
kedés Dévényit önfegyelemre készte-
ti. Persze ez az önfegyelem legtöbbször 
véges – és jól van ez így – hiszen a meg-
tartott ereszvonal vagy statikusnak 
tűnő faltagolás is megtörik valahol, 
belerobban az épület világába egy 
formai kitörés vagy épp villámcsapás.

Dévényi egyik vallomásában beszél 
arról a kettősségről, amely munkáiban, 
de szerintem még inkább munkái fo-
lyamában megjelenik. Azt mondja, 
hogy „a magyarban két én lakik… az 

egyik ősi sámánisztikus, vad, aki szítja 
belülről, energiákat ad”, a másik „alkal-
mazkodó, szelíd, összegző, aki mód-
szert ad önmagunk kifejezéséhez”.

Úgy gondolom, hogy e két pólus 
va lóban jelen van munkáiban, de nem 
egyenletesen, inkább különböző ala-
kot ölt az életpálya egyes szakaszain. 
Vannak szertelen, csapongó és néha 
követhetetlen zaklatottságú házak és 
formák és vannak nagy összegzések, 
olyan művek ahol ez a zaklatottság, 
vadság kisimul és integrálódik egyfaj-
ta egészbe, folytatható, valamiképpen 
ismerős, tradícióba.

Az építészetben – mint minden mű-
vészetben – ugyanis szükségképpen 
megjelenik az ismerős és az ismeretlen, 
a hagyományhoz kötődő és az újszerű, 
a világos és a sötét oldal, s a műben 
jelentős mértékben ezek aránya dönti 
el, hogy remekmű születik-e.

Lindsay Jones A szakrális építészet 
hermeneutikája c. művében igen fon-
tos megállapítást tesz, és szerintem 
nemcsak a szakrális építészetről: „az 
építészet produktív megtapasztalásá-
hoz szükséges egy megerősítő konzer-
vatív, a rendet biztosító komponens és 
egy variációkkal zavarba ejtő vagy 
másképpen kifejezve a másságot vagy 
idegenséget képviselő komponens. 
Biztosak lehetünk abban, hogy a (szak-
rális, de másfajta) épületekkel való 
pár beszéd nem indul meg az ismerős-
ség egy foka nélkül, de az idegenség 
vagy innováció nélkül nem történik 
semmi jelentős.

1999 tavaszutóján keresett fel Kungl 
János és felesége, Erzsike, akiknek 
pécsi sorházi lakását 1984-ben tervez-
tem, hogy templomot kell építeni Já-
nos szülőfalujában, Kékesden. János 
apjának vízimalma volt a Karasicán 
(Karasón). Ezt  államosították, majd 
tönkretették, elbontották. A malom 
telkét kárpótlásból tudták visszavásá-
rolni, s egy kis gazdasági épületet 
építeni. Így újra bebírókká váltak a 
kétszáznégy lelkes, félig magyar, félig 
sváb községben.

Erzsike rögtön szervezni kezdte a 
falut (ehhez ért): templom kell! A tá-
mogatók mellett persze haragosok is 
képződtek. Sajnos a pécsi megyéspüs-
pök sem lelkesedett az ötletért: majd 
2000 ingatlanjuk van az egyházmegyé-
ben, azt se győzik karbantartani. De a 

plébános úr Erzsike mellé állt.  Pécsvá-
radhoz tartozik a község, háromhe-
tente van itt mise a kultúrházban. 
Tel ket vásároltak a gyűjtött pénzből. A 
falu közepén van ugyan egy kis domb, 
ott áll a harangláb is, de oda, a feltéte-
lezett középkori templom helyére már 
nem lehet építkezni: odarakták a 
pártházat a hatvanas években. Most 
községháza. Mindezekbe beletörőd-
tem és a nyáron három  változatban 
templomot rajzoltam a telekre. 

A polgármester, látván, hogy ko-
moly a dolog, lebontatta a volt párt-
házat, s felajánlotta a templomépítők-
nek az ideális telket, az immár üres 
dombtetőt haranglábastól. Új, immár 
végleges terv születhetett: a templom 
két téglafala imádkozó kezeket formál, 
nyugat felé résnyire megnyitva, itt, az 

oltár mögötti színesüveg-felület felett 
lebeg a tető, s a tetőt tartó íves fa ta-
réjszelemen. A keleti, bejárati homlok-
zat hármas tagolású. Torony nincs, de 
a bejáratot keretező pengefalak íve az 
ég felé tör. Az északi és déli falakban 
változó ritmusú és méretű ablakok 
van nak, ezekbe egyszer majd színes 
üveg kerül. A déliekbe piros-kék árnya-
latú, az északiakba sárga-narancs.

A templom tömege az oltár, a szen-
tély felé egy ívvel emelkedik, úgy, mint 
a belső tér is. Az oltár jelentőségét ki-
emeli a fatartó íve, s a vele harmoni-
záló vasbeton karzat bordázata. A fa-
lak közé, az oltár fölé nagy keresztet 
feszítettünk, amely a szentségtartóból 
emelkedik ki. A korpusz, Mária és Szent 
János szobra XVIII. századi délnémet 
festett famunka, értékes ajándék.

A templom alagsorában közösségi 
helyiség van konyhával és vizesblok-
kal. Az építkezést a falu népe és még 
so kan mások segítették adománya-
ikkal, munkájukkal. Erre továbbra is 
szükség lesz, hiszen az épület még 
korántsincs készen. A templomot a 
kalocsai érsek és a pécsi megyéspüs-
pök szentelte föl 2009 őszén, Szent 
Mihály napján.

A sok felajánlás mellett a jelentő-
sebb munkákat (gyakran szintén fel-
ajánlásként) az alábbiak készítették: 
kőműves munka: Dívják Tamás, Di-
peta Kft. • ácsmunka: Csajka József és 

Ohn Tamás ácsmesterek • villanysze-
relő munka: Tóth Imre lakatos- és vil-
lanyszerelő mester, Webs Világítás-
technikai Kft. • üvegszerkezetek: 
Ben de-stáb • színes üvegablak: Holt-
ság Károly • befejező szakipari mun-
kák: Hering József építész techni kus, 
Breitenbach Antal szobafestő mester 
• bádogosmunka: Priskin Antal bádo-
gosmester • bejárati ajtó: Bar tók Lász-
ló asztalosmester • kilincs:  Seregi 
György iparművész • szentségtartó 
szekrény és kereszt: Palotás József 
szobrászművész és Duga István fa mí-
ves • környezetrendezés és közmű-

vek: Colas Hungaria Kft. • műszaki 
vezető: Winkler György • A munkákat 
a Pécsi Egyházmegye részéről Kóbor 
Miklós főépítész fogta össze

A munkálatokat átlendítette a holt-
ponton és a befejezést megszervezte 
a kecskeméti Porta Egyesület Farkas 
P. József vezetésével 

Tervező: Dévényi Sándor DLA • épí-
tész munkatársak: Rofrits Nándor,  
Ká  szonyi Gyula, Borbás Péter és Szabó 
Gábor vándorépítészek • szerkezetter-
vező: Szován Géza • gépészet: Skrobák 
László • villamos tervező: Gu lyás János 
• környezettervező: Böjte Tibor

A képeket baranyai bálint, dévényi Sándor és lugosi ágnes felvételeiből válogattuk.
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Shortened version of István Schneller's 
opening speech for Sándor dévényi' ex-
hibition at the N&n gallery, 5 may 2010

To my knowledge, there has never been 
a comprehensive evaluation of Sándor 
Dévényi’s career, which has spanned 
over three decades. The articles about 
him that I have read tend to quote from 
him rather than evaluate his work as an 
architect. for the time being, the paral-
lel lines between his conscious choice 
of belonging to Pécs, the károly kós 
Association, organic architecture and 
his influential role as a public figure are 
held together by his unique tone and 
a series of personal confessions and 
interviews. When strolling along the 
streets of Pécs, anyone who is the least 
familiar with the field of architecture will 
immediately realize that certain build-
ings were designed by Dévényi, even 
though dévényi once stated that he 
will not, nor does he intend to evolve 
a dévényi style. 

It is interesting that while Imre Mako-
vecz’s buildings – whom Dévényi con-
siders his true teacher – almost always 
call for a space around them, if he is to 
create something outstanding, dévényi 
needs the texture of the city around 
himself. Part of the essence of his best 
buildings is his understanding of the 
nature of the streets, the gates, the pas-
sages and courtyards, which he then 
incorporates into the mass of the build-
ing, its facade, or the shapes appended 
to them. I am most impressed by those 
houses and squares designed by him 
where the incorporation into the fabric 
of the city prompts him to practice self-
control. Needless to say, this self-control 
generally has its limits – which is all right 

– since the line of the eves he’s kept or 
some articulation of the wall that seems 
to be there for support also limit it, as if 
an outburst of erupting forms or a bolt 
of lightning had suddenly invaded the 
world of the building.

In one of his statements, dévényi 
mentions the duality that appears in 
his works, though according to me, it 
is more it is in the progression of his 

Dévényi legjobb munkáiban e két 
tényező kiegyensúlyozottan van jelen. 
Hozzátehetjük ugyanakkor, hogy ez 
nem mindig van így, s vannak olyan 
zavarbaejtő épületei is, ahol ez az 
egyensúly nem jön létre, különösen a 
szabadon vagy nem városi kon textus-
ban állók esetében. Egyensúlyos, ösz-
szegző munkái igény lik a városi környe-
zetet, a kontextust. Annak ellenére így 
van ez, hogy ő maga azt mondja mun-
káiról, hogy „mindegyik egyéniség, 
mindegyiknek önálló története van… 
minden munkát megpróbálok tiszta 
lappal indítani”. Ezek az egyéniségek 
ugyanakkor nem egy sztárépítész ön-
kényes, bárhol lerakható tettei, mert 
mélységesen átérzik nem  elsősorban 
a beruházói igényeket, hanem a hely 
szellemét. (A beruházóról csak annyit, 
hogy nem ritkán hangzik a felszólítás: 
Sanyikám találj ki ide valamit!)

„A város élő szövet, amely fejlődik, él, 
mozog, története és élettana van. Csak 
az nyúlhat bele ebbe a szervezetbe, aki 
annak élettani vonatkozásaival tökéle-
tesen tisztában van” – mondja egy 
val lomásában, s innen  érthetjük meg, 
a városi házakban, terekben önmagát 
összegző módon kifejező, bizonyos 
értelemben alkalmazkodó Dévényit. 
Számomra ezek a művek a legfonto-
sabbak. A paradox módon korai, de 
mégis összegző Villámsújtotta ház, a 

„köz-helyként” ismerős Lakodalmas ház, 
a Munkácsy-udvar vagy a már említett 
János utcai beépítések. S hogy a város-
iasságot jelző kontextus szükségessé-
gét még jobban kiemeljem, ezek közé 
sorolom a pécsi Színház teret, a Jókai 
teret (de talán még az Aradi vértanúk 
sétányát is, s amelyeket jobban isme-
rek, a Lágymányosi híd hídfői által te-
remtett helyeket, a Gellért teret, vagy 
az egyik legutóbbit, a Fővám teret). 

E terek, mint a város ötödik homlok-
zatai egyre nagyobb szerepet játszanak 
a funkcióit lassan elveszítgető városok 
életében, s Dévényi terei azért egyen-
rangú társai legjobb házainak, mert 
ugyanúgy küzdenek a városi kontex-
tus megértésével, mint összegző váro-
si házai. Ezek a terek is egyensúlyba 

kényszerítik a hely történetének tiszte-
letét és a kirobbanó formai invenciót.

Dévényi invenciózus formateremtő 
képességének gyökereit nehezebb 
megtalálni, mint az előbb már említett 
összegző vagy kontextus megértő ké-
pességét megérteni, hiszen ez utób-
biak történelem és hazaszeretetével, 
szakmai és közéleti elkötelezettségé-
vel magyarázhatók.

Jómagam azt gondolom, hogy a 
zseniális formai invenció vagy a néha 
zabolátlan túlformáltság kettős gyö-
kerű, paradox módon egy szinte vég-
telennek tetsző nyugalomból és egy 
ki-kirobbanó humorból fakad. Dévé-
nyiben ugyanis egy már-már csodálni 
való mély nyugalom van, amely nem 
vagy nehezen hagyja magát kizökken-
teni saját ritmusából.

Jól emlékszem egykori katona és 
egyetemi évfolyamtársként milyen 
blazírt nyugalommal vette tudomásul, 
hogy körülbelül tíz hónapig nem en-
gedték haza eltávozásra. Míg mi, töb-
biek, megpróbáltunk alkalmazkodni, 
hogy legalább havonta egyszer haza-
jussunk, ő továbbra is elkésett a sora-
kozókról vagy nem tette rendbe me-
netfelszerelését vagy éppen mással 
volt elfoglalva. Talán kissé szomorúan, 
de mégis mosolyogva fogadta a retor-
ziókat. Vagy egy másik élmény, ami 
egy egyetemi féléves terv beadásához 
kapcsolódik. A kollégiumban járva, 
tervbeadási lázban égve figyeltem, 
hogy ki hogyan áll. Észrevettem Sán-
dort, aki ült a szobájában és egy hatal-
mas színes motort rajzolt igen nagy 
műgonddal. Valahogy nem izgatta, 
hogy lekési a határidőt, magabiztosan 
tudta, hogy úgyis építész lesz. Hiszem, 
hogy formaalkotó képességének leg-
mélyén ez a nagy belső nyugalom 
húzódik meg. Innen ered az ismerős-
ség ellenére mindig érzett újszerűség, 
valami, ami nem másolható és ugyan-
akkor nem is másolt, bátor – de néha 
zabolátlan – formateremtés.

Épületeihez – talán minden kortársá-
nál jobban – szervesen hozzátartozik 
a szín. Épületei nem mutatnak jól hű-
vösen elegáns fekete-fehér fotókon. E 

színesség gyökereinél a humor húzó-
dik meg, vagy még inkább a derű.

E kiállításon sok megépült mű és 
néhány csak terveken létező látható. 
Ezek közül a Gellért teret, azon belül is 
a Forrás-házat szeretném kiemelni, 
mert összegző és továbblépő műnek 
tartom. A sok vitát, politikai botrányt 
kavart építmény mérce lehet Dévényi 
munkáinak megértésében. Nem vé-
letlenül támadta nemcsak a politika, 
hanem pl. az Octogon fiatal építészkri-
tikusa is, bizonyságot téve arról, hogy 
mennyire nem lehet ezt az építészetet 
előregyártott klisékbe szo rítani. Hiszen 
ha a posztmodern jelzőt akasztjuk rá, 
ugyanúgy lerázza magáról, mint a 
biomorf vagy a pusztán formai jellem-
zőként használt organikus jelzőt.

A forrásház a helyén van, benne van 
a kontextusban, de új helyet is teremt 
egy közlekedési szempontból szinte 
lehetetlen helyszínen. Ismerős, mert 
visszaköszön benne a Gellért-szálló 
architektúrája, zavarba ejtően idegen 
és innovatív ugyanakkor, mert nekünk 
szegezi a kérdést: régi vagy új vagyok, 
kút vagy barlang, kupola vagy korona, 
tömeg vagy tér, s a különböző kérdé-
seket még folytathatnánk. S bár a szín 
ezúttal hiányzik, itt van a Dévényi 
számára igen fontos víz és a jelentés-
hordozó szöveg, amely itt nem deko-
ráció, hanem a jelenlétet erősíti. 

Amikor még senkise voltam, / fény, 
tiszta fény, / a kígyózó patakokban / 
gyakran aludtam én. / Hogy majdnem 
valaki lettem, / kő, durva kő, / hegy lej-
tőn jég-erezetten / hömpölygetett nagy 
erő, / és végül élni derültem, / láng, pőre 
láng, / a szerte határtalan űrben / mu-
tatom valódi hazánk.  (Weöres Sándor: 
Ének a határtalanról)

A Gellért téri forrásház éppen azt az 
egyensúlyi helyzetet tükrözi, amiről 
korábban mondtuk, hogy az építészet 
értelmezéséhez szükséges párbeszé-
det lehet vele kezdeni, mert ismerős 
és mégis újat mond, mert ismeretlen-
ség, hozzánk intézett kérdés van ben-
ne, s mint ilyen besorolhatatlan a 
meg szokott klisék kategóriák közé.

N&n Galéria, 2010. május 5.
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works. He says: “There are two ‘I’s inside 
every hungarian ... one is ancient and 
shamanistic, wild, firing him from within, 
giving him energy”, and another who 
is “accommodating, gentle, a synthe-
sizer, who provides him with a way of 
expressing himself.” These two poles 
are present in his works, though not 
in equal proportion. rather they take 
different shapes in different periods of 
his career. There are houses and forms 
that are exorbitant, rambling, at times 
perplexingly hectic, and there are grand 
summations, works where this exorbi-
tant state or wildness is smoothed over 
and is integrated into a sort of hole, a 
somehow familiar and continuable 
tradition.

In architecture, just like in all the arts, 
the familiar and the unfamiliar appear 
as a matter of course – what is tradition-
bound and what is novel, the light and 
the dark side, and in a work of art, to 
a great extent it is their ratio that will 
make it into a masterpiece, or not. In 
his book, The hermeneutics of Sacred 
Architecture, American historian of reli-
gion lindsay jones makes a profound 
observation which, I believe, points 
beyond sacred architecture when he 
posits that the productive experience 
of architecture calls for a fortifying, con-
servative component that insures order, 
and a component that nonplusses us 
with its many variations or, to put it an-
other way, that represents and is expres-
sive of otherness or alienation. he says 
that no dialogue can come about with 
buildings, sacred or otherwise, without 
a degree of some familiar elements, nor 
without strange or innovative elements. 
In Dévényi’s best designs, these two fac-
tors are in equilibrium. We could add the 
critical remark that this is not always so, 
and he has perplexing buildings where 
this equilibrium never comes about, 
especially in the case of free-standing 
buildings or those not placed in a city 
context. His well balanced, synthesizing 
works need a city landscape. And this 
is true despite the fact that he himself 
says of his works, “each has a personal-
ity, each has its own unique history … 
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of architecture calls for a fortifying, con-
servative component that insures order, 
and a component that nonplusses us 
with its many variations or, to put it an-
other way, that represents and is expres-
sive of otherness or alienation. he says 
that no dialogue can come about with 
buildings, sacred or otherwise, without 
a degree of some familiar elements, nor 
without strange or innovative elements. 
In Dévényi’s best designs, these two fac-
tors are in equilibrium. We could add the 
critical remark that this is not always so, 
and he has perplexing buildings where 
this equilibrium never comes about, 
especially in the case of free-standing 
buildings or those not placed in a city 
context. His well balanced, synthesizing 
works need a city landscape. And this 
is true despite the fact that he himself 
says of his works, “each has a personal-
ity, each has its own unique history … 
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I try to start each of my works with a 
clean slate.” At the same time, these 
personalities are not the products of a 
star architect’s arbitrary acts that could 
be placed anywhere at will, because 
they have a profound sense of the spirit 
of the place.

I quote: “The city is a live fabric that is 
developing, is alive, it is in movement, it 
has a history and a physiology. before 
attempting to intervene, one must 
be absolutely clear about the physi-
ological givens of this fabric.” In order 
to give even more emphasis to the 
importance of the urban component, 
let me mention among his works the 
Theatre Square, the jókai Square and 
the Promenade of the Arad martyrs in 
Pécs, as well as the ones I’m most familiar 
with in Budapest, the spaces fashioned 
by the abutments of the lágymányosi 
bridge, or gellért Square, or one of the 
most recent, fővám Square. These 
squares, like the city’s fifth facades, are 
playing a greater and greater role in 
the lives of the cities which, alas, are 
gradually losing their functions, and 
this is why Dévényi’s squares are on par 
with his best buildings, for just like his 
synthesizing buildings, they are strug-

gling to understand the urban context. 
These squares are also creating a striking 
balance between respect for the his-
tory of the place and sparkling formal 
invention.

It is somewhat more difficult to find 
the roots of dévényi’s gift for innovative 
formal design than it is to understand 
his just mentioned grasp for synthe-
sis and context, for the latter can be 
explained by his love of history and 
country, his devotion to architecture 
and public life. Personally, I believe that 
the ingenious formal inventiveness or 
the at times unbridled shapes have 
dual roots, originating, paradoxically, 
in a practically infinite calm and an at 
times explosive humour. for there is an 
admirable amount of profound calm in 
Dévényi, which won’t let itself be jolted 
out of place easily, if at all. Perhaps more 
than with any of his contemporaries, 
colour is an organic aspect of his build-
ings. At the root of this cavalcade of 
colour we’ll find humour or, more to 
the point, good cheer.

Of his many realized designs I would 
like to make special mention of the so-
called Spring-house on gellért Square, 
because I consider it a synthetic and at 

the same time progressive work. For 
one thing, the spring-house is where 
it should be, it’s in context, but it is not 
only where it should be, it also creates 
a new space in a place that is practi-
cally untenable from a traffic point of 
view. It is familiar because it reflects the 
architecture of the gellért hotel, yet is, at 
the same time, baffling in its otherness 
and innovation, because it asks us the 
question, am I old or new, a well or a 
cave, a dome or a crown, a bulky mass 
or a square, and we could go on and on. 
And though colour is absent this time, 
we have water, which is so important 
for Sándor dévényi, and inside it the text 
full of significance, a poem by Sándor 
Weöres entitled Song of the Infinite. 
The source-house mirrors the state of 
balance of which we have just said that 
it can be the start of a dialogue neces-
sary for understanding architecture 
because though it is familiar, yet can 
say something new, because it contains 
the new, the unknown, a question ad-
dressed to us, and as such cannot be 
placed inside our all too familiar clichés 
or categories.

(translated by Judith Sollosy)

Isten segít nekünk, de helyettünk nem 
tesz meg semmit – mondta Bethlen 
Farkas polgármester, amikor elhatároz-
ta, hogy tesz valamit a szellemi, lelki, 
ideológiai mocsárban, melyben évek 
óta élünk.

Verőcén, a Duna-kanyar egyik legfes-
tőibb településén, a Katalinpusztára 
vezető Lósi-völgyben figyelt fel egy 
dombocskára, és lelki szemei előtt 
annak a tetején egy kis templom jelent 
meg. Elhatározta, hogy megépíti, lét-
rehozva egy kultikus helyet, ahol talál-
kozhatunk, ünnepelhetünk és közösen 
megélhetjük együvé tartozásunk él-
ményét.

Bízott abban, hogy a hittel, szeretet-
tel és összefogással felépülő templom 
visszaadhatja a nemzet elvesztett ön-
becsülését, hajdanvolt büszkeségét, 
jövőjébe vetett hitét.

Szabó Andrással, az építés későbbi 
főszervezőjével, motorjával, lelkével a 
Hősök terén találkozott, ahol a gazda-
tüntetésen egymás melletti bogrács-
ban főzték a gulyást. Szabó Andrással 
mi akkor már régen jóbarátok voltunk 
egy Balaton-felvidéki műemlék-prés-
ház helyreállítása kapcsán.

Úgy gondoljuk, ahhoz, hogy egy ház 
igazán jó legyen, építtetőnek, tervező-
nek és kivitelezőnek egy hullámhosz-
szon kell szárnyalnia, a közös művet 
szívvel, lélekkel kell babusgatniuk, mint 
egy gyermeket. Ebből gyakran barát-
ság születik. Így kerültem bele én is 
ebbe a csapatba, kézenfogva a nálam 
ragadt, baráttá és munkatárssá vált 
vándort, Tóth Pétert.

Amikor először kimentünk a hely-
színre, és megpillantottuk a varázslatos 
völgyből valószínűtlenül kibukkanó 
dombocskát, ugyanazt az ütést érez-
tük, mint a polgármesterünk. Te, Farkas, 
nem kutatott itt már valaki? Nem talál-
tak valamit? Ezt a dombot a Jóisten is 
templomnak teremtette – mondtuk.

Szűcs Endre

a kárpát-HaZa temploma
Csodálkozni fogsz, járt itt egy sámá-

nokból álló társaság, és a legöregebbik 
a botjával lebökött egy pontra a domb 
tetején, és azt mondta, itt egy kultikus 
hely kisugárzását érzi – felelte Farkas. 

Borsózott a hátunk, mert a kis domb 
kelet-nyugati tengelyének ez a keleti 
végpontja volt, ami nyugodtan lehe-
tett szent hely.

Eszembe jutott Kralovánszky Alán 
régész barátom, Isten nyugosztalja, 
akivel, mint műemléki szakmérnökis 
iskolatársammal végigjártuk a Felvidék 
és Erdély kis falusi templomait. Tőle 
tanultam, hogy minden valószínűség 
szerint ezek – a falutól távol eső, magá-
nyos kis templomocskák (mint a Kéz-
divásárhely feletti Perkő és sok székely-
földi kápolna) a szentistváni tíz falu 
temploma előtt is szakrális helyek le-
hettek. Ezt bizonyítja sok ásatás is, ahol 
a középkori templomaink alapozásá-
ban a kereszténységet megelőző szer-
tartások nyomait, kellékeit – mint to-
jáshéj, kutyacsont, kakasköröm stb. – 
találtak. Persze az is lehet, hogy a ke-
resztény templom építésének megkez-
dése előtt, biztonságból, az ősi vallás-
nak is áldoztak.

Így aztán mindezeken elgondolkod-
va, a hely kiválasztásában megnyugod-
va összeállt a négyesfogat, építtető, 

szervező, meg a két mesterember. Zsa-
luzásból maradt meszes, habarcsos 
deszkákból összeácsoltuk a temp lom 
kontúrját tornyostul. Megnéztük az 
útról, a völgyből, oldalról, mindenhon-
nan, hogy az a táj tökéletességéhez 
illeszkedjék, ne legyen se nagyobb, se 
kisebb, mint ami lyen oda illik. Olyan 
legyen, mintha mindig ott állt volna.

A megbízás úgy szólt, hogy a kápol-
na katolikus, református és evangéli-
kus szertartáshoz egyaránt szolgáljon.  
Nem lévén ennek kialakult kánonja, 
ikonográfiai rendje úgy gondoltuk, 
majd mi kitaláljuk, hogy a sok magyar 
embernek mi a kedves, mi a fontos, mi 
az, ami mindenkit megszólít.

Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma… – mondja imájában kato-
likus, protestáns egyaránt. Ha az ember 
elindul kelet felé Burgenlandból, át 
Pannonián, át az Alföldön, az erdőn 
túlra, Transszilvániába és leeresz kedik 
a Tatros völgyébe, Gyimesbe, minden-
ütt megtalálja a nagyszüleink idejében 
még szinte minden portához hozzá-
tartozó kenyérsütő kemencét és szőlő-
lugast. A keresztény hit alapeleme a 
kenyér és a bor. 

A kenyérsütő kemencék leggyako-
ribb változata kis egyhajós árpádkori 
templomainkból ihletődött. Boltozott 




