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 Samu Géza a Szarvasteknővel, 1970

Az első világháború utáni magyar mo-
dernizmus egyik legeredetibb alkotó-
ja volt Farkas István festőművész. A 

magyar és a francia műkritika egyaránt a kor 
egyik jelentős művészének tekintette, akinek 
látásmódja, képi világa, technikai igényessé-
ge, kísérletező kedve kivételesnek számított 
kortársai között. Farkas István apja, Wolfner 
József, a Singer és Wolfner könyvkiadó tu-
lajdonosa az akkori népszerű lapnak, az Uj 
Időknek a kiadója volt. Farkas ötéves korában 
elveszítette édesanyját, az apa pedig olyan 
szigorral nevelte fiát, hogy mindez életre szó-
ló mély fájdalmakat és sérelmeket hagyott a 
festőben. A vagyoni gazdagság, a gondtalan 
polgári életet biztosító anyagi lehetőségek 
mellett érzelmi sivárság és az apjától való 
félelem határozta meg gyerekkorát. Ugyanak-
kor Mednyánszky László, Lyka Károly, Her-

Farkas István emlékkiállítása 
a Magyar Nemzeti Galériában

HIC ET NUNC

KIHŰLT VILÁG
Eleddig nem látott gazdagságban mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria 

Farkas István életművét a 2019. december 13-án nyílt Kihűlt világ – 
Farkas István (1887–1944) művészete című kiállításán. A százhetven alkotást 

felvonultató átfogó tárlaton, a művész munkái mellett Farkas István mestereinek 
és kortársainak munkáival is találkozhatnak a látogatók. A március elejéig 
látható kiállításra az MNG gyűjteményén kívül öt külföldi és tizenegy hazai 

gyűjteményből érkeztek alkotások. A tárlatot a Soá című kamarakiállítás egészíti 
ki, amely a hetvenöt évvel ezelőtti vészkorszak áldozatainak állít emléket.

BENKE LÁSZLÓ

POKLOK PARTJAIN

Élet-Isten gazdag világosságában
gonoszok rejtőznek álruhában,
szeretet álarcába bújva
vedlik kígyóbőrüket 
újra meg újra. 
Mosolyogva, sziszegve csalnak
csapdájukba, mondom magamnak
és minden vaknak.
Látni se merem, mit akarnak.
Megdermedve állok 
életem és hitem maradék özönében.
Akit szerettem, akiért térden álltam 
mélységek fölött
fegyelmezetten, hol ziláltan,
hiába kiáltottam: szeretlek, 
mondd, hogy te is szeretsz, 
akiért elmiséztem éveket, évszázadokat,
tudom már, hogy ő is csak egy a bűnösök közül. 
Május, Május, kárhozat, Napistenem,
irtózat remegtet, szétdurran szívem 
e fény- és virágözönben, rögtön meghalok.
Mindegy, hogy vagyok, vagy nem vagyok?
Kit éjjel-nappal öleltem boldogan,
gonoszok öröklött gonosza
mióta megfogant. 
Vezess még mélyebb pokolra, sötét angyalom.

MENEKÜLÉSI KÍSÉRLET HAZA

Boldoggá tennél, ha elfogadnál, 
házadban, szívedben otthont adnál,
ha elvállalnád maradék életem,
boldogabb lehetnék szülőföldemen.

De mit tudnék adni én neked?
Egy megöregedett kisgyereket?
Barátságot, szerelmet? Te gyönyörű
énekem forrása, boldogabb hegedű!

HARMATOS KERTEMBEN

Fűben, fényben térdepelve 
gombát szedtem reggelire,
nagy marokkal, óvatosan
harmatos fűre lepakoltam; 
retket is szedtem, pirosakat,
négy kis retket, elszeleteltem
jó vékonyra, zöldhagymát is
szedtem hozzá, azt is négyet,
napocska is igézve nézett.
Ennivalóm ölembe vettem,
konyhám tüzén megsütöttem,
gombát, retket mind megettem.
Akkor én már hetvenhat voltam.
Az volt rossz az örömömben,
macskámnak csak keveset hagytam. 

czeg Ferenc személyében olyan jó barátok és 
művészek vették körül, akiktől rengeteget ta-
nulhatott. Az MNG eddig még nem látott, pél-
dátlan gazdagságban mutatja be Farkas István 
életművét. Farkas mestereinek és kortársainak 
a munkái közt pedig Mednyánszky László, 
Jam es Ensor, Edvard Munch, Léon Spilliaert 
néhány műve tágabb összefüggésben segít 
megérteni Farkas művészetét. 

Külön szekció utal Farkas István korai, még 
a Mednyánszky László melletti tanulmányai 
során festett munkáira. Az életmű idehaza 
kevésbé ismert része a művész 1924 és 1932 
közötti párizsi éveinek anyaga. Ezen évek al-
kotásainak jó részét hazai, európai és ameri-
kai magángyűjteményekből kölcsönözték. A 
kiállítás élén a művész fiatalkori munkái áll-
nak. A családtagokról készült portrékat bemu-
tató szakasz után lépünk a kiállítás igencsak 

Szirakuzai bolond, 1930
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látványos részébe, a művész párizsi korszakát 
bemutató szekcióba. Itt a festmények, köny-
vek, grafikák mellett korabeli filmhíradók és a 
Farkasról megjelent újságcikkek nagy méretű 
fotói teszik átélhetővé azt a miliőt, amelyben 
Farkas István Párizs egyik nagyra értékelt 
művésze lett.

Újabb szekcióban kapnak helyet azok az 

alkotások, amelyek a Farkasra különösen jel-
lemző témák és motívumok körét mutatják 
be. A fehér kerti szék, a magányosan álló ház, 
a kétalakos kompozíciók a legjellemzőbb mo-
tívumai ennek a világnak. Egy újabb csoport 
Farkas István 1936-os Ernst-múzeumbeli ki-
állításának egy részét próbálja rekonstruálni. 
A Barbár erők című szekcióban azok a művek 

kaptak helyet, melyek már a közelgő háborút 
és a szörnyű időket jelzik.

Külön szakasz mutatja be Farkas sziglige-
ti tájképeit. A művész 1937-ben építtette meg 
szigligeti nyaralóját, amelyben csak néhány bol-
dog nyarat tölthetett, az utolsót 1943-ban. Ennek 
az 1943-as évnek a képei alkotják a kiállítás be-
fejező, még festészeti tartalmú egységét. Végül 
egy üres teremben már csak három levelezőlap-
pal találkozunk. A három lapon három kérés: 
a festékek, noteszek, élelmiszerek kérésétől az 
utolsó segélykiáltásig, amely 1944. június 23-án 
fogalmazódott meg zaklatott, görcsös betűkkel 
egy gyűrött papírlapon, a kecskeméti téglagyár-
ban kialakított gyűjtőtáborban. Életének utolsó 
hónapjáról az auschwitzi haláltáborban – többen 
próbáltak érte szót emelni, ám miniszterelnöki 
menlevele elkésve, meggyilkolása után érkezett 
meg – már csak a szemtanúk emlékezései alap-
ján alkothatunk képet.

Az MNG kiállítását Kolozsváry Marianna 
művészettörténész kurátorsága mellett, eddig 
ismeretlen fotókkal, levelekkel és dokumen-
tumokkal egészíttették ki, Farkas művészetén 
túl személyisége megismerése érdekében. A 
tárlatot gazdagon illusztrált magyar és angol 
nyelvű katalógus kíséri.  (W. I.) 

Szigliget

Világok
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Előhang
1973-tól 2007-ig voltam a Magyar Televízió 
építészeti műsorainak szerkesztője, műsor-
vezetője. Az Unokáink is látni fogják című 
sorozat a televízió leghosszabb életű műsor-
folyamának számított. A harmincnégy év alatt 
többek között félszáz építészportrét forgattam 
határokon innen, s néha túl. Tizenkét éve a 
TERC Kiadó gondozásában jelent meg ebből 
az a tíz, amelyik a nagy öregeket mutatta be, 
azokat a kiváló mestereket, akik hatással voltak 
a következő nemzedékekre. A teljesség igénye 
nélkül: Rados Jenő, Szendrői Jenő, Farkasdy 
Zoltán vagy Jánossy György Magyarorszá-
gon alkottak maradandót, Goldfinger Ernő 

Osskó Judit

Unokáink is 
látni fogják

ÉpítÉszportrÉk három Évtized televíziós műsoraiból
A hazai kortárs építészet kiválóságaival készített portréfilmjeiből tervez kötetet megjelentetni Osskó Judit építész, televí-
ziós szerkesztő-rendező a TERC Kiadó partnerségével Építészeti időutazás címmel. A nyomtatásban megjelenő portrék 
szereplői az elmúlt évtizedek hazai építészetének jelentős – eltérő szemléletet, más-más iskolát képviselő – személyisé-
gei, akiknek munkái nyomán formálódott környezetünk: az ország építészeti arculata. Többségük meghatározó szellemi 
kör vezetőjeként maga is iskolát teremtett, míg mások a saját minőségi épületeik révén hatottak társaikra, formálták a 
közízlést, sőt személyiségük erejével a közgondolkodást is. Az építészet ezer szállal kötődik a mindenkori társadalmi, 

gazdasági, kulturális környezethez, így árulkodó tanúja a kornak, amely létrehozza. A Lyukasóra folyóirat a jövőben a 
huszonkét építésszel készülő portrésort kíséri figyelemmel, részleteket adva közre a kiadás előtt álló könyvből. (A szerk.)

val készített további portréfilmek nyomtatásban 
való megjelentetését – tervezzük.

A sort Makovecz Imre portréja nyitja.  
Makovecz Imréről az első portréfilmet 1987-

ben én készítettem, és az utolsót is, nem sok-
kal a halála előtt, 2010-ben. A harmadikat 70. 
születésnapja apropóján, 2006-ban. Ez a há-
rom portré nem csupán huszonhárom évet, de 
mintha történeti távlatokba tűnt kort is idézne. 
Jelenlegi világunkból már jószerével felfog-
hatatlan, milyen körülmények között, milyen 
kérdésekkel küszködve dolgoztak nem is olyan 
rég az építészek… 

Budapest, 2020. január 22. 

Angliában lett elismert építész, Pierre Vago 
elsősorban Franciaországban, s ő volt az, aki 
1947-ben megalakította az építészek egyetlen 
világot átfogó szervezetét, az UIA-t (Union 
Internationale des Architectes – International 
Union of Architects). A kötet hiánypótló doku-
mentuma lett a két háború közötti, valamint a 
második világháborút követő évtizedek hazai 
építészettörténetének, a szereplők többségé-
ről önálló monográfia nem született, így az ő 
gondolataikat, alkotói módszereiket, világról, 
szakmáról vallott nézeteiket több esetben csak 
ezek az interjúk őrzik az utókor számára.

A TERC Kiadóval e portrésorozat folytatását 
– ezúttal a hazai kortárs építészet kiválóságai-

makovecz imre rajza, Fák
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Pro futuro

alól Kelet-Európában – Magyarországon – egy 
olyan építészeti gondolkodás, amely a mi le 
nem hazudott, igazi kultúránkból próbál meg 
kiemelkedni – nem a körülményekből, nem az 
adottságokból, nem a relatív értékrendekből, 
hanem abból a mélységből, amelyből minden-
nap táplálkozunk –, akkor természetes, hogy ez 
az építészeti gondolkodásmód, ennek az ered-
ményei, az épületek mint szellemi termékek 
automatikusan betagozódnak a világban folyó 
építészeti mozgások közé. Számon tartják, 
alternatívának tekintik, és a világ különböző 
pontjain élő emberek – nemcsak építészek – 
érdeklődéssel fordulnak e felé a dolog felé. 

– A maga házairól, akárhol vannak, úgy érzi 
az ember, hogy ezek az épületek öröktől fogva 
oda tartoznak, ott van a gyökerük. A jelenkori 
építészet alkotásaihoz nemigen mennek el az 
emberek, a maga házaihoz mégis elzarándokol-
nak Sárospatakra, Zalaszentlászlóra. Milyen 
építészeti eszközök, milyen szellemi háttér van 
ezek mögött a házak mögött?

– Ez a táj, ahol mi élünk, nem tudjuk, mi-
óta lakott. Emberek éltek itt, és állatok, fák, 
növények, nagyon régen tenger. Minden táj 
tele van történettel és tele van kísértetekkel. 
De vannak olyan helyek, amelyekről az em-
ber érzi, hogy ott különös dolog kellett hogy 
történjék. Minden munkámat azzal kezdem, 
hogy megpróbálok kapcsolatba kerülni ezzel 
a különös történelemmel. De ez geológia is, 
ez a valaha ott járt emberek is, az ott lévő épü-
letek, sok minden egyéb: hogyan jár a szél? 
Nem túlságosan tudatos világ ez. Nemzetközi 
szóhasználattal élve imaginatív tudat szükséges 
ahhoz, hogy valaki ilyen kontaktusban tudjon 
gondolkozni és valami az eszébe jusson. 

– Megszentelt képzelet kell hozzá…
– Talán, lehet. Igen, valóban hasonlít a ke-

gyelemhez az a pillanat, amikor netán az em-
bernek eszébe jut egy helyen valami. Aztán, 

én itt Magyarországon építek, s az én fajzatom 
nagyon régen él ezen a földön. Valószínűleg 
régebben, mint amelyről az írott történelmünk 
szól, a deheroizált történelmünk. Titokzatos 
sírok borítják ezt az országot és kevésbé ti-
tokzatosak is. Régi települések, amelyeknek 
nyoma sincs már, de itt az én fajtám élt, él ma 
is! Olyan erővel él minden nehézség ellenére, 
amelyet nem ért a környező világ. Valójában 
nincsenek válaszai a magyar nép irracionális 
létére vonatkozóan. Mert a mi létünk a XX. 
század végén – azokhoz képest, amiket át-
éltünk az elmúlt néhány száz év alatt – nem 
reális. Mégis vagyunk, és számomra ez mér-
hetetlenül fontos. Ha valamely meghatározott 
helyre, meghatározott feladattal kell épületet 
építeni, akkor annak így kell összeszerveződ-
nie. Tehát ha egy lakóházról van szó, akkor az 
otthonról van szó, amelyet alapvetően motivál 
annak a családnak, azoknak az embereknek az 
élete, akiknek a befogadására szolgál az épü-
let. De ugyanez vonatkozik – sőt talán még 
inkább – egy faluházára vagy egy művelődési 
házra, egy közösségi épületre, mert mindenki 
tudja, hogy a magyar nép közösségében van 
megrendülve. Fel kell tudni emelni a közössé-
get. Magas terekre van szüksége, méltóságos 
terekre, ahova az emberek egyenesen tudnak 
bemenni. Ahol nem összebújnak egy rákosis-
ta eszpresszóban, kovácsoltvas kisszékeken 
csipketerítőket morzsolgatva maguk előtt, 
miközben suttogják egymásnak közösségi 
gondjaikat. Hanem ahol megfelelő távolság-
ban, nyíltan lehet beszélni. Ahol az egyéniség 
próbája a nyílt beszéd. A tekintet. És ha ez a 
tekintet élő fákat lát netán egy belső térben, 
amely az embert isteni eredetére és méltósá-
gára emlékezteti, akkor ez jól van így. Jobb 
így ez egy faluban, mint hogyha a fémmunkás 
vállalat bonyolult profiljait nézegetik reggeltől 
estig. Idehaza ilyen értelemben kell idevaló és 
magyar épületeket emelni.  

– Azt hiszem, nagyon leegyszerűsítő megkö-
zelítése a maga építészetének, ha ezt a népi épí-
tészetből eredezteti valaki. Másfajta építészet 
ez, mint a hajdani magyar építészet.  

– Természetesen, ez így van. Talán a legfon-
tosabb az, hogy eredetkutatásból és nosztalgiá-
ból nem lehet vidám új magyar gondolkodás-
módot kiépíteni. Síró Krisztusok síró anyáktól 
születnek, mondta ezt nálam nagyobb ember 
a századforduló után Magyarországon. De a 
magyar népi építészet abból a sok ezer éves 
internacionális, magas színvonalú kultúrából 
rengeteget megőrzött. És azt lehet mondani, 
hogy szinte csak a népművészet őrzött meg. 
Ha a népművészetet valaki forrásának tekinti, 
nálam sokkal nagyobbak, mint amilyen Bar-
tók Béla vagy Kodály, ők nem azért tették ezt, 
mert jólesett parasztok között keménykalap-
ban sétafikálni és elegánsan fölirogálni, hogy 
miféle kedvesen énekelnek itt a népek, hanem 

Makovecz 
(Osskó Judit Makovecz című filmjét 1987-ben 
vetítette az MTV.)

A háború után néhány évig – az 50-es évek 
első felében – sajátos utat járt a magyar épí-
tészet, ez volt az úgynevezett szocialista rea-
lizmus korszaka. Furcsa fintor volt a huszadik 
század második felében az akkor haladónak 
hirdetett hagyományokhoz nyúlni, amelyet 
az ideológusok a klasszicizmus építészetében 
véltek megtalálni. Ez a természetes fejlődést 
megakasztó és erőszakolt tévút hosszú ideig 
éreztette hatását. Bár mindössze fél évtize-
den át tartott, az utána következő fellélegzés 
nyomán mindenki pótolni akarta az elvesz-
tegetettnek hitt esztendőket, megtervezni azt 
az igazi modernt, amelyet a világ más részein 
már megépítettek. A külföldi szakfolyóiratok 
lapozgatása, a lépéstartás kényszere sok torz 
építménnyé merevedett, s mintha hajdani divat-
lapokból kissé kopottan, öregecskén előlépe-
getnének, évszám nélkül is azonnal árulkodón: 
60-as évek közepe, vége, 70-es évek közepe…

A közvéleményt több évtizedes érdekte-
lenségéből, értetlenségéből néhány, az utóbbi 
években felépült Makovecz-ház mintha ki-
zökkenteni látszanék. S bár a magyar szellemi 
életben az építészet korántsem játszik olyan 
szerepet, mint kellene, Makovecz körül évek 
óta újra és újra fellángolnak a szenvedélyek. 
Mert amíg mindenki korszerű építészetet akar 
csinálni, addig Makovecz azóta, hogy pályáját 
elkezdte, konokul kitart saját meggyőződése 
mellett. Németh Lajos művészettörténész írja 
róla: „Makovecz esztétikai szinten tud megva-
lósítani műveket, amelyeket a huszadik század 
emberének és a magyar kultúrának álma, po-
ézise éltet. S hogy van néhány ilyen ember, az 
elég nagy dolog.”

Mégis vagyunk… 
(A beszélgetés 1987-ben készült.)

Osskó Judit: – Az utóbbi időben az az épí-
tészet, amelyet Makovecz művel, átment az 
európai közgondolkodásba. Minek tulajdo-
nítja, hogy ez az építészet mások számára is 
fontossá vált?

Makovecz Imre: – A magyar építészet min-
dig infantilisan tájékozott. 

– Ezen mit kell érteni?
– Ezt úgy értem, hogy ha lát a világban 

felmerülni egyfajta építészeti jelenséget, ne-
tán irányzatot, mondjuk, látja Charles Moore 
építészetét, akkor boldogan ő is elkezdi azt 
csinálni. Ez pusztán azért van, mert elemi 
szinten nincsen építészeti kultúrája. De sajnos 
súlyosabbat kell mondanom, elemi szinten 
nincsen emberi kultúrája. Nincs önbecsülése, 
nincs a saját fajtájával kapcsolatosan megha-
tározható viszonylata, nincs a magyarországi 
helyzettel kapcsolatos kreatív magatartása, ön-
álló gondolata. Ilyen módon nem autentikus az 
építészete. Na most, ha netán felmerült a föld 

Makovecz Imre, 1987
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azért, mert a felhangzó régi magyar pentaton 
dalokban olyan elemi erő szólalt meg, amely 
nem a magyar népről szólt, hanem a világról 
szólt. És hogyha a mai magyar építészetben 
van olyan irányzat, amelyik a népi építészet-
ben, a vakolatdíszekben, az egyes épületelemek 
neveiben fölismeri egy ősi kultúra struktúráját, 
akkor használja azt, mert hallatlan igaz erő je-
lenik meg abban. Ha a gondolkodásmódban 
alternatívákat keresünk, akár az építészeten 
belül is, akkor biztos, hogy új alternatívákat 
kell keresnünk. Akár az életformára gondo-
lok, akár az épületekre, az építőanyag-iparra, 
akár az épületek megszervezésére. Mondok 
egy példát. Manapság ugye általános, hogy 
az épületeket korszerű technológiával lehet 
megépíteni, és korszerű technológia alatt 
rendszerint azt értjük, hogy valahol, valamely 
gyárban bizonyos elemeket elkészítenek és 
azokat közepes tudású emberek összeszere-
lik. Nemcsak házgyárakra gondolok, hanem 
mindenféle más előregyártott elemekre. Ez 
a mentalitás nemcsak a kelet-európai társa-
dalmakra jellemző, hanem a nyugatira is, az 
európaira vagy az egyesült államokbélire is. 
Én abban látom egy ennél korszerűbb techno-
lógia létrejöttének a lehetőségét, hogy azoknak 
az embereknek, akik dolgoznak az épületen, 
az intelligenciáját próbára kell tenni. Az in-
telligenciáját, munkaszeretetét, lelkesedését. 
Lehet, hogy amit én mondok, az tűnik most 
avíttnak, holott nem hiszem, hogy ez az avítt. 
És mondok példát. A jászapáti művelődési ház, 
amelyik nem kicsi épület, ragasztott szerkeze-
tekkel, meglehetősen bonyolult tetőszerkezettel 
épül. Egyetlen ács sem dolgozik rajta, hanem 
vasutasok, kőművesek és mások építik össze. 
De ez úgy történik, hogy amikor két ferde tá-
maszt két nagy szerkezethez nagyon bonyolult 
lenne beépíteni, akkor fölhívnak, hogy jöjjek 
le, mert problémájuk van. Odamegyek, de 
már hungarocellből kivágták két változatban, 
hogy hogyan kellene oda becsatlakozni. És én 
azt mondom: maga mondja meg, hogy maga 
szerint melyik jobb? Mire ő: hát ez. Akkor, 
mondom, így csináljuk. Mind a két változat 
jó volt tudniillik, de a szebb az volt, amit ő 
javasolt. Ez a fajta építési módszer vélemé-
nyem szerint korszerűbb, előbbre mutat, mint 
az, ahol egy épület megépítésénél nem vesszük 
igénybe az emberek intelligenciáját, akaratát. 
Ahol csak a fizetésért dolgozik. Tudok olyan 
munkásegyesületekről Nyugaton, ahol nem a 
magasabb bérért küzdenek a munkások, hanem 
méltó munkáért. Ami nagyon megszívlelendő 
gondolat. Egyre jobban terjed Európában ez a 
gondolkodásmód. 

– Csakhogy ez a fajta rokonszenves munka-
módszer nyilván nem terjeszthető ki például 
akkor, amikor a dél-pesti kórházat építjük. 
Sokan azt mondják a maga építészetével kap-
csolatban, hogy ez a fajta gondolkodásmód 

Pro futuro

feltehetően csak kisebb léptékű épületek meg-
építésére alkalmas. És ha, mondjuk, egy nagy 
szállodát kellene terveznie vagy egy nagy 
kórházat, akkor ez a szellemiség vajon milyen 
módon érvényesülne?

Az építészet dramaturgiai 
kérdés

– Világos a kérdés, nem is építészként tudok 
válaszolni. Az első kérdésem a dél-pesti kór-
házzal az lenne, hogy helyes-e sok ezer em-
bert félautomatikus rendszerben gyógyítani, és 
gyógyításnak nevezhető-e ez? A tervezés első 
napján már problémaként felmerülne, hogy 
vajon nem kellene-e pavilonokra szétbonta-
ni egy ilyen kórházat ahhoz, hogy a betegek 
gyógyulhassanak? Nyugat-Németországban 
jártam olyan, kolbászgyárhoz hasonló kórház-
ban, amelynek a végét nem is láttam. Az elején 
bemegy a beteg, és a másik oldalán kijön a 
gyógyult ember. És az egész olyan, mint egy 
hatalmas gép. Mindenestül úgy is működik. 
A legmagasabb rendű számítógépes rendszer 
működtet mindent. Természetesen lehet ilyen 
gyógyítás, kétlem azonban, hogy ezt gyógyí-
tásnak nevezik. Ha én elkezdenék kórházzal 
foglalkozni, akkor sajnos már itt az elején 
megakadnék és javasolnám valószínűleg, 
hogy másfajta terápiának is adjanak lehetősé-
get. Nemcsak a betegek oldaláról mondom ezt. 
Az orvosok oldaláról is. Elképzelhetetlennek 
tartom azt az orvosi életet, amelyik reggeltől 
estig ugyanazt a dolgot végzi. Gyógyítani nem 

lehet alkalmazotti tudattal… Az én építészeti 
felfogásom nem tisztán építészeti felfogás, nem 
stiláris kérdés. Nem az dönti el az építészeti 
minőséget különben sem, hogy a ház kicsi-e, 
vagy nagy, hanem számomra az építészet el-
sősorban drámai kérdés. Azaz hozzátartozik a 
szakmámhoz, hogy kiknek dolgozom, hol dol-
gozom, mit akarnak megépíteni, hogyan fogják 
azt használni. Hogyan épül be az én életembe 
ez az egész dolog, és hogy épül be az ő életük-
be. Ennek dramaturgiai szabályai vannak. És 
ez az egész együtt adja az építészetet. Ha ezt 
egyáltalán építészetnek nevezzük. Nem biztos, 
hogy annak kell nevezni. Én mindenesetre ez-
zel foglalkozom, és nem azzal, hogy milyen 
stílusú házat tervezzek valakiknek. Noha nem 
tagadom, nem mindegy, hogy egy ház milyen. 

– Akkor az utóbbi években nem is nagyon 
találkozott ilyen munkával, vagy olyat nem is 
vállalt volna, hogy kap egy megbízást, amelyet 
egy megadott beruházási program alapján kell 
megterveznie? Tehát már a funkció kialakítá-
sában, már a ház működésében is kicsit ilyen 
prófétai szerepet… 

– Nem, nem, nem! Másként megy az élet. Én 
nem utasítok el megrendelést. Nem fordult még 
elő. Nemcsak azért, mert pénzt akarok keresni, 
hanem azért, mert nem tartom helyesnek, hogy 
elutasítsak egy megrendelést. Na, de ki bíz meg 
munkával? Hát az bíz meg engem munkával, 
akinek megfelelő referenciája van. Olyanok 
keresnek meg általában, akik tudják, hogyan 
gondolkozom, és mit várhatnak tőlem. Ez már 
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eleve egy bizonyos szűrő. Mondok egy példát. 
Ha egy művelődési házat kell megtervezni, 
akkor nekem vannak olyan kollégáim, akik 
földerítik egy külön tanulmányban: mi volt 
abban a faluban. Miféle művelődés volt vala-
ha? Mivel foglalkoznak most az emberek? A 
közösségalakulásnak milyen anatómiája van? 
Tehát még ilyen esetben is megelőzi a tervezést 
egy olyan feltáró munka vagy olyan diagnózis, 
amelyre az egészet kell tudni építeni. A kérdése 
tehát számomra teljesen absztrakt, mert ilyen 
jellegű feladatom nincsen. És nem is várható, 
hogy ilyesmi lenne…

– Hogy az épületei úgy megépülhessenek, 
ahogy épülnek, azért ehhez megfelelő harcmo-
dor is kell. Nemegyszer láttam magát tárgyalás 
közben, amikor, mint Cipolla, kivel kedvesen, 
kivel viccesen, kivel szigorúan, de mindig az 
illető egyéniségének megfelelően, nagy-nagy 
energiákat belefektetve győzte meg az építte-
tőket, az építőket, akik a házat csinálták. Ez a 
harcmodor a maga házaihoz legalább annyira 
hozzátartozik, mint az építészeti gondolkodás.

Harcmodor vagy 
megszállottság? 

– Igen, ebben igaza van. Na, de miben áll 
ez a harcmodor? Először is az ember ne higy-
gye azt magáról, hogy hatalma van. Ne higgye 
magáról, hogy olyan nagymenő építész. Ne 
higgye magáról, hogy okosabb, mint azok, akik 
megbízták. Próbálja meg észrevenni azokat az 
embereket, akik ott vannak. Ha ezt mind össze-
rakja, tudja, mi jön ki ebből? Egy nagyon lejá-
ratott szó: a szeretet. A szeretet, az megismerő 
erő. Ilyen értelemben nem érzelem, hanem 
megismerő erő. A gyűlölet is az, csak telje-
sen más lesz az eredménye a gyűlöletből való 
megismerésnek és a szeretetből való megis-
merésnek. És ami talán a legfontosabb, és ami 

a magamfajtát élteti: tudom, hogy az emberek 
szeretnek. Azért, hogy olyan vagyok. Most al-
kalmasint Cipolla, bár nem szeretném, hogyha 
olyan lennék. Mert nem is vagyok olyan.

– És nem is megszállott?
– Nem. Nem. Úgy gondolom, hogy én profi 

vagyok egy amatőr környezetben, amelyben 
az amatőrök ezt a profizmust alkalmasint meg-
szállottságnak tekinthetik. Tudja, sok idő telt el 
itt, amíg néhányan azzal foglalkoztak, hogy az 
emberek szemét bekössék, a fülét bedugják, a 
lábukat a padhoz kössék és a kezüket az asztal-
ra szögezzék. Ma már ez nincs így. Az emberek 
találkoznak egymással és tudnak egymásnak 
profi munkát végezni. Azt kívánom magamnak 
is és másoknak is, hogy ez minél inkább legyen 
így! Ez azért lehetséges ebben az országban, 
mert ez a nép több ezer éve államalkotó nép. 
Tud élni irracionálisan, racionálisan, ahogy 
lehet, és ahogy kell. És nem nagyon törődik 
azzal, hogy szeretik-e vagy sem, rebellis fajzat-
nak tartják-e vagy sem, kellemesek vagyunk-e 
Európában vagy sem. Itt élünk. És a Kárpát-
medencének még ma is Budapest a fővárosa. 

– A csatát, a harcot az elmúlt évtizedekben 
nyilván nem volt könnyű megvívnia…  

– Hát nem. De én szeretek élni, és itthon sze-
retek élni. Egyszerű ez. Mindannyian olyanok 
vagyunk, hogy az idegenszívű embereket meg-
ismerjük, a közeli szívűeket is megismerjük. 
Vannak barátaink, vannak ellenségeink. Élünk, 
ahogy tudunk. A kérdés, hogy van-e hit, ame-
lyik egymáshoz hajt bennünket, és azt tudja 
mondani: van egészséges és természetes, tiszta 
jövő. Hogy születnek gyerekek, akiknek van 
mit tanulniuk tőlünk, és meg kell tanulniuk a 
saját maguk természetét. Van-e hit? Ez alapve-
tő kérdés. Ha én annyit meg tudtam tenni az el-
múlt életemben, hogy néhány embernek adtam 
hitet – legyen ez kollégám, növendékem, meg-
rendelőm vagy az én gyerekeim –, akkor ez 
nem volt hiába. Nem vagyok nagyon optimis-
ta ennek ellenére. Minden megtörténik azért, 
hogy az emberek arctalanokká nevelődjenek! 
Se befele ne legyen arcuk, se kifelé. Mégis, 
lehetetlenség az Úristent überolni! A tanári 
vagy építészi pályafutásom során Isten csodá-
jaként kellett hogy üdvözöljek fiatalembereket, 
akiknél nem értettem, hogyan lehetségesek. 
Hogyan lehetnek olyan tehetségesek, hiszen 
annyit hazudtak nekik! Már amikor húszéve-
sek voltak, addigra elaggott öregembereknek 
kellett volna lenniük. Kinőttek a földből. Maga 
volt a kegyelem, ahogy megjelentek. Ha ez így 
lehetséges, akkor érdemes valamit csinálni. 

– Egy korábbi beszélgetésünk során azt 
mondta: a házait jeleknek szánja, hogy majd 
a következő generációk emlékezni tudjanak.

– Maga is tudja, hogy nem könnyű kor-
szakban élünk. A legszörnyűbb veszélyünk a 
jelenlétvesztés és az ezzel kapcsolatos emlé-
kezetvesztés. Pedig tudjuk, szent hagyomány, 
hogy az egyes generációk egymásra építik a 
tevékenységüket. Előfordulhatna, hogy utánam 

majd eltelik harminc év, és elpusztulnak azok 
az elemi tárgyak, amelyek ezt a folytonosságot 
biztosíthatnák. Van elég példánk arra, hogyan 
tűnnek el városok, hogyan tűnnek el települé-
sek. Ma is így élünk. Falvainknak nagy része 
ott pusztul, értékeivel, mindenével együtt, és 
menekülnek el belőlük az emberek egy át-
kozott konstrukció következtében, amelyhez 
képtelen az ország vezetése hozzányúlni. De 
ha az ember olyan jeleket tud letenni, amelyek 
alkalmasak arra, hogy harminc év múlva egy 
fiatalember azon keresztül mint láncszemen 
keresztül kapcsolódni tudjon egy folyamathoz, 
akkor ez nem kis dolog. Úgy gondolom, hogy, 
valóban, talán az én épületeim erre is jók. Hogy 
ez a folytonosság ki ne vesszen. Nem hason-
lít az én építészetem Kós Károly építészetére, 
Lechnerére sem, Zrumeczkyére sem. Mégis 
letagadhatatlan, hogy egyfajta folytatás. Ha 

elismerjük, hogy öregapáink munkáit tudjuk 
folytatni, és majd a dédunokáink is ezt foly-
tatják, azért ez fontos. Hogy a környezetben, 
amelyben élünk, a falakban megszólalhassanak 
az elődök, hogy a tájban ne legyen idegen az 
a ház, amelyben élni kell. Ne egy fal legyen, 
amelyben egérlakókként kell élnie az ember-
nek, ugyanabba az irányba nézni, mert a tele-
vízió csak oda fér. Hanem valami sanszunk 
legyen az önbecsülésre, úgy is lehetne fogal-
mazni, hogy Istenhez méltóképpen tudjunk élni 
itt ebben a világban. Különben minek? 

– Kicsit ünneprontó leszek. Az a fajta épí-
tészet, amelyet az utolsó tíz-tizenöt évben mű-
velt, nem egészen azonos azzal az építészettel, 
amelyet a 60-as évek közepén, a 70-es évek 
elején alkotott…

– Hát persze. Gondolja meg, hogy amikor 
’59-’60-’61-ben elkezdtem a szakmámat, 
amelyet ma szerves építészetnek nevezünk, 
azzal akkor én egy szál magamban álltam, 
mint az ujjam! És meghatározott közegben 
kellett dolgoznom. Aprólékos, szívós, lassú 
munkafolyamat volt. Óriási sikernek tudtam 
tekinteni, amikor egy íves vonalat meghagytak 
nekem a dokumentációban. Az akkori főmér-
nököm, amikor nem voltam az asztalnál, egy 
rajzszöget belenyomott a rajzomba, s kis cet-
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lire azt írta, hogy ilyet odahaza, a kisfiadnak 
rajzolj! Okleveles építészmérnök voltam már, 
és volt két gyerekem. Ilyen közegben indult el 
az egész… A rajzszöges főmérnököm korsza-
kában készült az az áruház is Sárospatakon, 
amellyel nem vagyok maradéktalanul meg-
elégedve. De akkor, abban az építészeti kö-
zegben nagyon új dolognak számított. És főleg 
a hivatallal szemben kicsikart eredménynek. 
Aki most kezdi el a szakmát Magyarországon, 
annak halvány fogalma sincs arról a világról, 
amelyből itt maradtak ezek az épületek. Ma 
már ez másként van. A nálam dolgozó fiatal 
építészek természetesen csinálhatnak olyan 
épületeket, amelyeket hitük szerint helyesnek 
tartanak. Hála Istennek, hogy ez így van! Hogy 
az én generációm – mert vállaljuk el – kihúzta 
az építészetet ebből a kátyúból, s egyes tag-
jai nemzetközi alternatívát teremtettek olyan 
közegben, amelyben ez korántsem volt olyan 
egyszerű. Hát persze, nem mondhatom, hogy 
nem vállalom az akkor még kicsit rondább épü-
leteimet, vagy ügyetlenebbeket.

– Mikor találta meg a fát mint építőanyagot? 
A ragasztott fatartókat, az élő, legallyazott fákat?

tartani, ahol az emberek összejöhetnek, és őket 
égnek tartott karú, elvarázsolt élőlények veszik 
körül, akik tetőt tartanak, ahova befogadják 
ezeket az embereket, akkor a zalai rengeteg 
bejött a faluba és körülveszi azt a közösséget, 
amelyik ott él. Nézze, ez kicsit irodalmiasan 
hangzik, és nem is szeretek így beszélni, mert – 
akinek van szeme, látja, akinek van füle, hallja 
alapon – elég az épület maga. De az a tapasz-
talatom, hogy elég is. Az emberek szívesen 
vannak ott. 

– A fa azonban eléggé romlandó építőanyag. 
Nem fél attól, hogy ezek a házak viszonylag 
hamar tönkremennek, elpusztulnak? 

– Nem félek. Úgy gondolom, hogy a há-
zaknak megvan a maguk ideje. Nem erődöket 
akartam építeni, amelyek egyszer s mindenkor-
ra megmaradnak. Nem bánom, hogyha ezek az 
épületek egy idő után el fognak pusztulni. Aho-
gyan a fejfák is lassan süllyedtek el, korhadt 
el az aljuk, és nagyjából annyi időt éltek meg 
a világon jeleikkel a nevekre utalva, amed-
dig az emlékezet tartott. Ha ezeket a házakat 
nem készakarva, bűnösen rombolják össze, 
hanem hagyják őket a karbantartásuk mellett 
is elöregedni, akkor a funkciójukat teljesítik. 
Ugyanúgy, ahogyan a régi temetők tárgyai. 
Mindazonáltal azt kell hogy mondjam, Euró-
pában vannak hat-hétszáz éves faépületek, és 
a mai napig is állnak. Az ellen viszont hogy 
összerombolnak egy épületet, mint ahogy sok 
házam tönkrement Magyarországon, az ellen 
semmiféle védelem nincs. Egy fals mentalitás 
ellen nincs jogvédelem. 

– Az előbb tiltakozott a megszállott jelző 
ellen, mégis, valamiféle megszállottság kell 
ahhoz, ha valaki – mint ahogy maga – a ter-
veit ingyen bocsátja például a zalaszentlászlói 
közösség rendelkezésére.

– Zalaszentlászlón valóban nem kértem a 
munkámért pénzt, mert akkor ezt úgy láttam 
helyesnek. Mert ez a gesztus szükséges volt 
ahhoz, hogy az ellenálló erőkkel szemben az 
épületet meg lehessen építeni. De én nem dol-
gozom ingyen, pénzért dolgozom, és a főépí-

tészi állásomat, amely ma már csak egy van, 
Pakson, azt én pénzért végzem. Nincs ebben 
semmiféle megszállottság és profetikusság, 
dolgozom, és ezért pénzt kérek. Azt viszont 
lehetne mondani, hogy megszállott az, aki 
ma főépítészi állást vállal Magyarországon. 
Szerencsére az idő és a kormányzat ebben a 
dologban engem utolért. Ma már van rendelet, 
mely szerint falusi főépítészeket lehet és kell 
alkalmazni, hogy valamely rendet tudjunk te-
remteni ebben az országban…

– Melyik házát szereti a legjobban?
– Visegrádon, a még nem is egészen kész 

Erdei Művelődési Házat. A ház alapfunkciója 
az, hogy a kirándulóközpontba érkező emberek 
tudatosabb kapcsolatba kerülhessenek a termé-
szettel. Itt megtanítják őket a füvek ismeretére, 
gombákéra, állatokéra, az erdőkre és egyebek-
re. Könyvtárral, diatárral, videótárral fölszerel-
ve kell majd működnie. Maga az épület egy 
dombház, amelyik minthogyha kiemelkedne 
a föld alól. Sárgaréz fémfedés emelkedik ki, 
szétszakítva a földet, és ez alatt a föld- és fém-
fedés alatt – melyet egy korona koronáz meg a 
tetején – egymásba ható, kettős kék kupola áll, 
amelyet tizenkét oszlop tart. Az oszlopfőkre a 
zodiákus csillagjegyei vannak fölírva. És úgy 
van tájolva az épület – két nagy főbejárata van 
–, hogy egyik iránya a március 21-én felkelő 
napra, a másik a lenyugvó napra van beállítva. 
Maga az opeion mint napóra tud működni a 
téren belül. A kapukat naturálisan megfara-
gott sasok tartják. Az opeionon át, a koronán 
keresztül besüt a nap, és stabilizálja, jelzi az 
épület helyzetét és ennek a tájnak a helyze-
tét a múló időben. Azért szeretem ezt a házat, 
mert ebben, amit új gondolatnak nevezhetek, 
amit én hoztam a magyar építészetbe, az ebben 
gáncs nélkül és maradéktalanul kifejeződik. 

– Nagyon sok építészeti követője akadt az 
utóbbi néhány évben. Megítélése szerint az az 
építészet, amelyet művel, milyen módon vihető 
tovább?

„A fa is embör”
– Lassú folyamat volt ez is… Fából építeni 

– külön szakma. Meg kell ismerni az ácsmun-
kát, meg kell ismerni, mit tud a fa. Ráadásul a 
magyar országos statikai előírások és szabvá-
nyok nem teszik lehetővé a statikusok számára, 
hogy használható munkatársak legyenek. Nem 
tudják méretezni a faszerkezeteket. Ezeket én 
a magam felelősségére építettem meg. Akár a 
sárospataki művelődési házat a nagy fesztávol-
ságokkal, akár a kisebb faépületeket. Hallatlan 
szerkezeti bírása, sokoldalúsága van ezeknek. 
De a fa mást is jelent az embernek. Móra Fe-
renc szerint „a fa is embör”. Ha tehát Zala-
szentlászlón ágas fák vesznek körül a faluban 
egy teret – ahol korábban nem volt tér, mert 
az osztrák mérnökök egyutcás falura tervezték 
annak idején, hogy ellenőrizhető legyen az a 
rebellis magyarság –, akkor ide egy teret kell 
csinálni. Ahol aztán az éves búcsút meg lehet 

A Szentlélek 
temploma, Paks

Makovecz Imre 
az irodájában, 

2010

Makovecz 
grafikája
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HIC ET NUNC

Három évtized alkotásit mutatta be az a 
kiállítás, amelyet Csomópontok cím-
mel a hatvanéves Turi Attila építő-

művész, valamint építésztársai munkáiból 
rendeztek a Magyar Művészeti Akadémián, 
a Pesti Vigadóban. A tárlat, amely 2019 dec-
emberétől ez év február elejéig volt látogat-
ható, Turi Attila sokszínű életművéről adott 
képet, amely a családi házak, iskolák tervei-
től a nagy összefogással megvalósított beregi 
és a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítési 
munkákig ível. A kiállításon bemutatott mű-
veken érezhető a Makovecz Imre nevével 
fémjelzett organikus iskola hatása, a mester 
szemléletmódja és a Kós Károly Egyesülés 
szellemisége. Most Turi Attilának a megnyi-
tón elhangzott vallomásából idézünk: 

„Ha az embernek azt hozza a sorsa, 
hogy olyan mester mellett tanulhat, mint 
Makovecz Imre, akkor természetes dolog, 
hogy Makovecz-házakat akar csinálni. Én 
is ezt akartam, Makovecznél Makoveczebb 
házakat akartam építeni, és Makovecznél 
nagyobb építész szerettem volna lenni. Kü-
lönben nem érdemes nekiindulni a dolog-
nak. Aztán, amikor az ember beleássa magát 
ebbe a folyamatba, akkor rájön, hogy nem 
olyan egyszerű dolog ez. Nem úgy megy, 
hogy kisebb meg nagyobb, hanem létezik 
egy út, amelyet a jóisten kijelölt. És odaát 
nem azt kérdezik majd: nagyobb lettél-e 
Makovecznél, vagy bárkinél, hanem azt, 
hogy befutottad-e azt az utat, amiért oda-
küldettél?  

Csomópontok 
Turi Attila építőművész és társai a Vigadóban

Én magam elvolnék 
csöndben…

– Nézze, jól ismerem az ellenfeleim véle-
ményét, akik azt mondják, hogy Makoveczből 
egy is elég nekünk. És igyekeznek úgy beszélni 
erről az építészetről, amelyet én képviselek 
Magyarországon, hogy ez folytathatatlan, utá-
nozhatatlan, rossz dolog… Szokásos régi tech-
nika ez: az embereket körül kell bástyázni, el 
kell különíteni, föl kell emelni. Kossuth Lajos 
csinálta Széchenyivel, hogy íme, a legnagyobb 
magyar. És Széchenyi ettől a gesztustól leg-
szívesebben hányva fakadt volna, mert nem 
szeretett volna a legnagyobb magyar lenni. Ő 
apránként dolgozni szeretett volna, és meg volt 
arról győződve: sok emberre van szüksége ah-
hoz, hogy a mentalitása vagy a magatartása ha-
tékony tudjon lenni az országban. Nem akarom 
mérni magam senkihez sem, de meggyőződé-
sem, hogy ennek az építészeti alternatívának 
az emberi magatartása, a művészi magatartása 
igenis folytatható, és folytatni kell. Miért nem 
arról beszélgetünk, arról a plágiumról, hogy 

valahol, sok ezer kilométerre Amerikában meg-
építenek egy Itália-teret és attól kezdve min-
denki kajsza timpanonokat próbál meg a házai 
elé odabiggyeszteni, meg félig építeni föl a há-
zat, és montázsépítészetről szavalunk. Ez mitől 
nem plágium? Ez még ráadásul, a mindennapi 
hazaárulás kategóriájába is tartozik. Érdekes 
módon, amikor idehaza valami megszületik, 
akkor villámsebesen plágiumról kezdenek 
el egyesek csevegni. Folytathatatlanságról. 
Hogy ezt nem szabad csinálni! De arról soha, 
senkinek egy szava nincs, ha megjelenik egy 
Louis Kahn-utánzatú ház Budapest valamelyik 
utcájában. Érdekes módon az nem számít plá-
giumnak. Ez a mindig, mindig szétbomlasztani 
azt, ami már valahogy megpróbálna egymásra 
épülve haladni, ez nagyon ősi technika, amely-
lyel az idegenszívűek szoktak élni ebben az 
országban. Most is élnek! Noha most egy kicsit 
szenvedélyesen beszéltem, nem szoktam velük 
foglalkozni. Mert van mivel foglalkoznom. 
Inkább az effajta népekre jellemző, hogy csak 
akkor gyullad az agyuk, ha valaki mondott egy 
mondatot. Én magam elvolnék csöndben… 

Makovecz rajza

Kolontár, házak az újjáépítés után

Turi Attila Turi Attila 
kiállításán
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Írásom címét Martinkó Andrástól vettem 
kölcsön, 1983-ban jelent meg a fenti címen 
a könyve. Alcímként adhatjuk a követke-

zőt: Kalandozás a versek és elfeledett szavak 
erdejében. Öt vers néhány szavának a jelenté-
sét, alakját, eredetét szeretném bemutatni. Az 
alapgondolat az, hogy a szépirodalom olvasói 
nyelvileg nem mindig értik a szöveget. Fontos 
a költemények közvetítése során a szövegma-
gyarázat, hiszen akár ötvenéves periódusok-
ban is mérhető az a nyelvi változás, amely 
megértésbeli nehézséget okozhat bizonyos 
kifejezések esetében. Értelmezni szükséges a 
szavakat, fordulatokat, archaizmusokat. Ady A 
fekete zongora című verséről mondta Ignotus: 
„Vesszek meg, ha értem, de nagyon szép.” Ez 
igaz, de esetenként kevés.

Kölcsey Ferenc Himnuszát mindenki ismeri. 
Az első versszakban nem véletlen a szórend. 
„Isten áldd meg a magyart / jó kedvvel, bő-
séggel…” A mának is szóló üzenet, hogy a jó 
kedv előbbre való, mint a bőség. A jó kedv az 
Evangéliumban is előfordul: örömteli életfor-
ma, boldog élet. 

„Bal sors, akit régen tép, Hozz rá víg esz-
tendőt…” Miért a bal a jelzője a sorsnak? Az 
ókori hagyomány szerint, ha a jóslatot jelző 
jel, például egy madár balról jön, rosszat, rossz 
jövőt, rossz sorsot jelent. Ebben, tehát a ’sze-
rencsétlen, kedvezőtlen, végzetes’ jelentésben 
szerepel a következő összetételek előtagjaként 
még: baleset, balszerencse.

A legkevésbé ismert kifejezés a plántálád. 
„Zászlónk gyakran plántálád / Vad török sán-
cára…” Egyrészt azért, mert valódi archaizmus 
a latin eredetű plántál, amelynek az első jelen-
tése ’növénycsemetét ültet’ (1372), a második 
jelentése ’zászlót kitűz’ (1803). Ebben a je-
lentésben szerepel a versben, a törökök elleni 
győztes csatát jelöli. Másrészt azért is lehet 
ismeretlen, mert az ige elbeszélő múlt időben 
van (amelynek a jele az -á), majd ehhez já-
rul az E/2. személyű igei személyrag, hiszen 
Kölcsey közvetlenül, tegező formában szól 
Istenhez. 

„S nyögte Mátyás bús hadát / Bécsnek 
büszke vára.” Miért lenne bús, bánatos Má-
tyás hada, ha győzedelmeskedik? – tehető fel 

A magyar kultúra 
napján

Január 22-én az Anyanyelvápolók 
Szövetsége nevében a Petőfi Irodalmi 

Múzeum dísztermébe hívta ünnepi 
ülésre Juhász Judit elnök asszony 

a szövetség tagjait, valamint vendége-
it.  Minya Károly nyelvész, főiskolai 
tanár Értjük vagy félreértjük a költő 
szavát? című előadásából közlünk 

részletet az alábbiakban.

Budakalász főépítésze lehettem 1996-ban, 
s én a példamutatásra építettem a főépítészi 
tevékenységemet. Nem hiszek abban, hogy 
valaki egy asztal mögött ülve, szabályzatokat 
írva, beépítési százalékokat kántálva, bármi 
fajta kulturális tartalmat tud létrehozni. De 
a példamutatást fontos dolognak tartottam, 
a családi háztól kezdve a gyógyszerüzemen 
át, a kisebb helyreállításokig: egy úrnapi 
kápolna megmentésében, egy félig kidőlt 
kőkeresztnek a helyreállításában vagy egy 
útszéli kútháznak a megépítésében… 

Amikor házat tervezek, nem tudok attól 
elvonatkoztatni, hogy nem én fogok ben-
ne élni. Sok dologra föl tudom hívni a fi-
gyelmet, és általában meg is fogadják az 
emberek, legalábbis mérlegelik. De nem 
az én életterem lesz. Amikor a vörösiszap-
katasztrófa bekövetkezett, és bennünket a 
katasztrófavédelem megbízott avval, hogy 
segítsünk, akkor ez volt az egyik szempon-
tunk. Ahogyan Beregben, itt is arra figyel-
tünk, hogy azokkal az emberekkel, akik 
tegnap még nem akartak építkezni, élték a 
boldog életüket a házaikban, úgy beszélges-
sünk, mintha építtetők lennének. Figyelembe 
véve a sokkot, amely egy ilyen katasztrófával 
együtt jár. Készítettünk tizenöt mintatervet 

és konzultációt tartottunk. Leültünk velük és 
megkérdeztük, hogyan szeretnék, aztán átraj-
zoltuk ezeket a terveket. Az volt a cél, hogy 
a sajátjuk legyen. Mert ha csak úgy kapja 
valaki, az nem elég, ilyen méltánytalanság 
után a világ összes adománya nem elég, a 
sebeket nem tudja gyógyítani. Így viszont, 
szépen lassan, az övék lett.

Ha ki kell emelnem egyet a munkáim kö-
zül, akkor a legutóbbi házamat, a budakeszi 
Széchenyi István Általános Iskolát említe-
ném: részben mert építészeti felfogásában 
olyan szerkesztésű épület ez, amely valahol 
az organikus építészet és a modern építészet 
határmezsgyéjén helyezkedik el. A másik, 
hogy itt sikerült megvalósítanom azt, amit 
az iskoláról gondolok. Szerintem az iskola 
archetípusa a kolostor, ahol az élet udvara 
van, és eköré szerveződik minden. 

Hogy mi a siker, nem tudom. Hamvas Béla 
azt mondja, hogy az életnek nem célja, ha-
nem értelme van. A siker mindig pillanatnyi 
dolog. Siker egy ilyen kiállítás, hogy sok em-
ber jön el, nagyon jólesik, de nem ez a lénye-
ge a dolognak. Hanem , hogy azt a bizonyos 
utat, amelyről az elején szóltam, mennyire 
hitelesen tudja az ember járni.” 

 (Az MMA Hírlevele alapján: W. I.) 

HIC ET NUNC

Munkaasztal, 
Turi Attila 
kiállítása

Turi Attila 
a kiállítás 
megnyitóján

Enteriőr
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Értjük vagy fÉlreÉrtjük 
a költő szavát?

Minya Károly

vetkező példamondatot idéztem: „Egy város 
most jelölt polgármesterét korábban tanácsel-
nökként azért menesztették az állásából, mert 
sima modorával elaltatta az elvtársakat.”) Az 
értelmező szótárban a diplomatikus melléknév 
szócikkében az egyik jelentésárnyalataként 
a következőket olvashatjuk: „(szépítő, eufe-
misztikus kifejezésként) Ravasz, hízelgő, sima 
modorú <személy>. Óvatos légy vele szemben, 
nagyon diplomatikus szélhámos.”

„Nékem már a rét hímetlen, / A mező kisűlt, 
/ A zengő liget kietlen, / A nap éjre dűlt.”

Kezdjük a hímes szóval: a hímzett szinoni-
mája, jelentése: tarkára színezett, élénk, vidám, 
derűs. Gondoljunk a hímes tojásra, vagy akár a 
ritkábban használt hímes templomra (színpom-
pás mennyezetű, festett, kazettás templom). A 
hímetlen ennek az ellentéte, hiszen a költőnek 
a rétből már hiányoznak a tarka, derűs színű 
virágok, azaz virágtalan. A szótő a hím, ennek 
a jelentése: ’dísz, díszítő minta; cifraság, szö-
vevényesség (beszédé)’. Egy 1835-ben kelet-
kezett, a palócokról szóló előadás bevezetője a 
következő: „Rövid, hímetlen, és még is világos 
Előadást kíván itt tőlem az érdemes Olvasó. 
Tisztemnek is tartottam erre legfőkép ügyelni.”

Balassi Bálint Egy katonaének című versé-
nek az ötödik versszakában olvashatjuk a vité-
zekről: „Midőn mint jó sólymok, mezőn széjjel 
járnak, vagdalkoznak, futtatnak.” Természe-
tesen nem a lovak futtatásáról van szó, az ige 
műveltető ugyan, de legfeljebb a lóversenyen 
futtatott lóra használják. Itt azt jelenti, hogy 
a katonák vagdalkoznak és megfutamítanak, 
vagy űzőbe vesznek valakit.

És végül Arany János A walesi bárdok című 
verséből két versszakot idézzünk: „Fegyver 
csörög, haló hörög, / A nap vértóba száll, / 
Vérszagra gyűl az éji vad: / Te tetted ezt, ki-
rály! // Levágva népünk ezrei, Halomba, mint 
kereszt, / Hogy sírva tallóz aki él: / Király, te 
tetted ezt!”

A haló egyrészt melléknév, például: haló 
porában (is) – halála után is, amikor teste már 
porrá lett. Másrészt főnév: halni v. halálra, ha-
lálba készülő, halála óráján levő ember; az, 
akinek eljött utolsó órája; haldokló. A tallóz 
szó elsődlegesen azt jelenti, hogy a paraszt ge-
reblyével összekaparja a kévékből kimaradt 
kalászokat, de azért még mindig marad valami 
elszóródva, amit már bárkinek szabad volt ösz-
szeszednie, tallóznia, böngésznie, bengésznie, 
mezgerélnie. Tehát sírva tallóz, aki él: aki élet-
ben maradt, az a harcmezőkön keresi az isme-
rős vagy rokon sebesülteket, halottakat. 

a kérdés. Ebben az esetben jelentésbeli archa-
izmusról van szó, itt a bús ’fekete’ jelentésű, 
Mátyás fekete seregéről van szó. A szónak ezt 
a jelentését igazolja Vörösmarty Villidal című 
költeménye: „Bús felleg oszolj, ligetek szele 
kelj, / Zúgj lassan az éjjeli Villik előtt…”. Ér-
telemszerűen fekete felleget emleget a költő.

Csokonai Vitéz Mihály A tihanyi ekhóhoz 
című elégiájában szintén szerepelnek olyan 
kifejezések, amelyek ma már magyarázatra 
szorulnak. Ekhó volt a visszhang nimfája a 
görög mitológiában. Az első legenda szerint ő 
segített Zeusznak abban, hogy Héra figyelmét 
elvonja csacsogásával a főisten szerelmi talál-
káiról. Ám az istenek királynéja rájött a cselre, 
és büntetésből Ekhót azzal sújtotta, hogy örök-
ké mások mondatait ismételgesse. A vers első 
sorában a rijjadó mindenképpen értelmezendő. 
„Óh, Tihannak rijjadó leánya! / Szállj ki szent 
hegyed közűl.” A szónak itt természetesen 
semmi köze a megijedéshez, felriadáshoz, ha-
nem azt jelenti, hogy ’öblösen hangzik, vissz-
hangzik’. Balassi Bálint Egy katonaének című 
versében hasonlóképpen: „Jó szerecsen lovak 
alattuk ugrálnak, hogyha trombita riadt…”  
„Míg azok, kik bút, bajt nem szenvednek / A 
boldogság karjain, / Vígadoznak a kies Füred-
nek / Kútfején és partjain…”

A kies szó jelentésváltozáson ment keresz-
tül, kétféle értelemben használják az emberek. 
Sokan ugyanis úgy érzik, hogy a kies szó je-
lentése nem a ’szép, bájos, idilli’, hanem éppen 
ellenkezőleg: ’félreeső, elhagyatott’. Annak 
megmagyarázásához, hogy ez a valóban meg-
lepő kettősség hogyan, mikor jöhetett létre, a 
kérdésben érintett szó múltját kell felvillanta-
nunk Grétsy László Kies és kietlen című írása 
nyomán. „Már több mint fél évezrede él nyel-
vünkben két eredetileg összetartozó, de az idők 
folyamán egymástól lassan elkülönülő szó: 
a kéj és a kény. A -j, illetve -ny végű formák 
összetartozására más példáink is vannak. Ilyen 
a nyargal szó, amely jár igénk származéka, s 
régen jargal formában is élt, de gondolhatnak 
olvasóink borjú szavunk népnyelvi bornyú 
változatára is. A kéj-kény szó(pár) főbb jelen-
tései ezek voltak: ’kedv’, ’tetszés’, ’(kellemes) 
érzés’, ’hajlandóság’, ’szándék’, ’akarat’, de 
a XIX. századra nagyjából kialakult némi 
különbség. A kéj forma inkább a tetszés, kel-
lemes érzés, sőt a gyönyör szava lett, a kény 
pedig egyre inkább a szándéké s az akaraté. 
[…] A kéjes formának kíjes, kies változata is 
kifejlődött. Úgy egy évszázada azonban terjed-
ni kezdett a kies szónak ’a forgalomtól távol 

eső, lehangolóan elhagyatott’ értelemben való 
használata, feltehetőleg azért, mert az emberek 
a tőle teljesen független kiesik igével hozták 
kapcsolatba.”

„Zordon erdők, durva bércek, szírtok! / 
Harsogjátok jajjaim!” Ma már szirtek a töb-
bes számú alak, régen vajon miért szírtok volt, 
azaz miért volt mély hangrendű az előhang-
zó?  Azért mert létezett a magyar nyelvben egy 
hátul képzett i, ez olyan volt, mint az orosz 
nyelvben a jeri. További példák, amelyekhez 
a mai napig a mély hangrendű toldalék járul 
emiatt: bír – bírnak, bízik – bízhat, híd – hídon, 
hív – hívom, hízik – hízunk, nyíl – nyíllal és 
szíj – szíjas. 

„Óh, van-é még egy erémi szállás, / Régi 
barlang, szent fedél, / Melyben egy bőlcs csen-
des nyugtot, hálást / E setét hegyekben lél?” 
Az erémi szó latin eredetű (eremita), a jelen-
tése remete. Az erémi szállás tehát nem más, 
mint remetelak, egy barlang, ahol meghúzhatná 
magát a költő.

Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez című 
költeményében a sima szó jelentése okozhat 
némi fejtörést. „ Sima száddal mit kecsegtetsz? 
/ Mért nevetsz felém?” Régen arra az emberre 
mondták, hogy sima modorú, sima beszédű, aki 
ugyan nem hazudott, de nem mondta meg az 
igazat sem, hanem valakit kecsegtetett, áltatott, 
hitegetett. Úgy, mint a költőt a megszemélye-
sített lélekállapot. A magyar nyelv történeti-
etimológiai szótára a sima szó 1. jelentésként 
a következőt adja meg: csalárd, hamis, be-
hízelgő. Heltai Gáspár 1570-ben megjelent 
Háló című értekező jellegű fordításában is 
szép, sima, kecsegtető beszédről ír. (Jómagam 
1990-ben írtam cikket erről, amelyben a kö-

Minya Károly 
nyelvész-

professzor
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Elérhetetlen föld
Fél évszázados szü-
letésnapját ünnepelte 
az Elérhetetlen föld, a 
Kilencek költőcsoport 
legendás antológiája. 
A jubileumi alkalom-
ból, még a múlt év vé-
gén, a Kilencek iroda-
lomtörténeti jelentősé-
gére emlékeztek és az 
ötvenéves évfordulóra 
újra kiadott antológiát 
mutatták be irodalom-

történészek, költők és maguk az érintettek a 
budapesti, VIII. kerületi Polgárok Házában. 

A Kilencek fiatal bölcsészhallgatók alkotta 
költőcsoportként tűnt fel a hatvanas évek köze-
pén azzal a szándékkal, hogy közösen lépjenek 
az irodalom színterére, és valami újat, szaba-
dabbat alkotva hallassák hangjukat a hatalmi 
cenzúra ellenszelében. Verseiket közös antoló-
giába szerkesztették Elérhetetlen föld címmel, 
amelyhez a kortárs legnagyobbak, Nagy László 
és Juhász Ferenc írtak ajánlást, ám az akkori 
kultúrpolitika ellehetetlenítette a gyűjtemény 
megjelenését. Végül 1969-ben az Ifjúsági 
Lapkiadó Vállalat mégis megjelentette Nagy 
László előszavával. Az ötezer példányban nap-
világot látott kötet nem várt sikert aratott, fel-
kavarva a kultúra állóvizét. Győri László, Kiss 
Benedek, Konczek József, Kovács István, Me-
zey Katalin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa 
Endre és Utassy József alkották ezt a ma már 
irodalomtörténeti jelentőségű csoportot, akik 
közül Rózsa Endre, Oláh János és Utassy Jó-
zsef sajnos már nincsen közöttünk. 

Az Elérhetetlen föld jubileumi albuma az 
Antológia Kiadó gondozásában jelent meg.

Budapesti fák
 – Kéregbe zárt történelem  
Viczián Zsófia régóta hiányolt témájú kötetét 
Budapest különleges, öreg fáinak történetéről 
a közelmúltban, karácsonyra jelentette meg a 
Látóhatár Kiadó. És rajtuk keresztül a városról, 
hiszen ezek a fák Budapest folyton változó 
forgatagában szemtanúként állnak, akár szá-
zadok óta. Ha belelapozunk a könyvbe, nem-
csak természettudományos leírásokat találunk 
az egyes fákról, parkokról, zöldterületekről, 
hanem valódi nyomozó munkával találkoz-
hatunk, emberi történetek sorával. A szerző 
felkutatta a kapcsolódó írásos és képi forrá-
sokat, kiderítette, hogy ki, mikor, miért ültette 
a szóban forgó fákat. Budapest majd minden 
kerületében talált figyelemre méltó egyedeket, 
különleges zöldterületeket. A kötetben archív 
képeken követhetjük végig, mit „láthattak” a 
fák eddigi életük során, jelenlegi állapotukról 
pedig csodálatos természetfotókat találunk. 

Szavakban lobog
Erős Kinga interjúkötete az ’56-os forrada-
lomban részt vett írók, költők vagy a forra-
dalomhoz bármely módon kötődő írástudók, 
valamint az írószövetség szerepét kívánta – a 
szereplők elérhetőségét tekintve, szinte a hu-
szonnegyedik órában – hitelesen felderíteni, 
s az elhangzottakat lejegyezve közös kötetbe 
gyűjteni. Volt, aki emigrálni kényszerült kö-
zülük, mások komoly börtönbüntetést kaptak. 
Erős Kinga többek közt így emlékszik vissza 
a könyv előkészületeire: „Nagy hatással volt 
rám Karátson Gábor Ötvenhatos regény című 
könyve, akárcsak az a beszélgetés is, amelyet 
vele készítettem a kötete kapcsán. Talán itt 
kezdődött mindaz, ami ahhoz vezetett, hogy 
később Hazatérők címmel dokumentumfilmet 
készítettem emigráns írókról, akik részt vettek 
a forradalomban. Ez a munka is hozzájárult 
ahhoz, hogy elkezdtem ezen a könyvön dol-
gozni… Mivel kamaszként magam is átéltem 
egy forradalmat, tudom, hogy egy ilyen ese-
ménysor a saját jelenében rendkívül kusza, az 
emlékeinkre pedig óhatatlanul rátelepszik a 
pillanatnyilag megéltek kontextusa és az elbe-

szélés jelenében létező tudásunk és élettapasz-
talatunk. Ezért mindenkitől hasonló dolgokat 
kérdeztem meg: mi történt vele, a családjával, 
hogyan élt a forradalom előtt, illetve azt kér-
tem, hogy a forradalom napjait meséljék el mi-
nél részletesebben. És minden interjúalanyom 
élete legnagyobb eseményeként emlékezett 
vissza a forradalomra… Eljut-e majd ez a kö-
tet az iskolákba is? Nem tudom, de azt elkép-
zelhetőnek tartom, hogy egy tanár használni 
tudja az órára való felkészülése során. Azt is, 
hogy egy-egy izgalmas epizódot felolvasson 
a diákoknak, hogy ezzel is átélhetőbbé tegye 
számukra a száraz tananyagot.”

A kötetet 2019 novemberében jelentette meg 
az Orpheusz Kiadó.

 „...hogy Kegyed észre nem vette, 
csodálom”
Arany János és a filológiai perspektíva – cím-
mel a Kortárs Kiadónál a közelmúltban, 2019 
novemberében jelent meg Hász-Fehér Katalin 
tanulmánykötete. Idézzük most e könyvről a 
szerző gondolatait: 

„Arany János szerzői vonásait már életé-
ben megrajzolta a korabeli kritika. A későbbi 
befogadástörténet pedig átvette és megszilár-
dította e karakterjegyeket, úgymond alkotói 
bizonytalanság, emberi szemérmesség, a nagy-
szalontai (vidéki) származás, életművének né-
pies, epikus, reflexív, nemzeti („mandátumos”) 
jellege. Létrejött az az értelmezési keret, mely 
hosszú időre megszabta, miként olvassuk az 
Arany-műveket. Ehhez jöttek még egyes iroda-
lom- és kritikatörténeti vélekedések, miszerint 
Arany költészete kevésbé volt modern a kora-
beli világirodalomhoz képest, és csak részle-
gesen tudott a kortárs világirodalmi irányzatok 
magaslataira emelkedni. 

Az utóbbi néhány évtizedben, különösen 
a kritikai kiadás munkálatai óta próbálják ki-
emelni az Arany-olvasatokat e rögzült perspek-

Weltler IldIkó

KönyvKínáló

Erős Kinga, 
2020. január 1-től 

a Magyar 
Írószövetség 

elnöke



41

tívából és a dedukció 
hálójából. Mostani 
kötetemmel nekem is 
ez a célom. Kilenc ta-
nulmányban vizsgálom 
Az elveszett alkotmány 
műfaji és intertextuális 
sajátosságait, az 1856-
os Kisebb költemények narrativitását, A walesi 
bárdok, a Buda halála és a Toldi szerelme ke-
letkezéstörténetét, kompozícióját, Arany köl-
tészetének metonimikus jellegét, az Őszikék 
szerkezeti és mediális kérdéseit. Reményeim 
szerint az olvasó előtt újfajta, erősen szubjektív 
Arany-kép fog kibontakozni elemzéseimből, 
mely alig hasonlít az évszázados, hagyomá-
nyozódó portréhoz. Egy olyan Arany János 
képe, aki mélységeiben tanulmányozza, ismeri 
a régi és új világirodalmat, s egyéni módon 
alkalmazza a klasszikus és modern poétikai el-
járásokat, aki műveit sokféleképpen rejtjelezi, 
és önmagát is folytonosan értelmezve, környe-
zetére töretlenül figyelve keresi az emberi lét 
törvényszerűségeit.”

Antall József közelről
Kónya Imre történel-
mileg hiteles, ugyan-
akkor kifejezetten 
szórakoztató könyvet 
írt a rendszerváltás 
utáni első miniszterel-
nökről, aki – maga is a 
korszak meghatározó 
politikai szereplője-
ként – a lehető leg-
közelebbről kísérhette 

figyelemmel Antall József tevékenységét az 
Ellenzéki Kerekasztaltól kezdve a miniszterel-
nök haláláig. A közvélemény számára jórészt 
ismeretlen, olvasmányosan megírt epizódokból 
hitelesen bontakozik ki Magyarország 1989 és 
1993 közötti története és a főszereplő, Antall 
József személyisége. Olyan, immár történel-
mi események kulisszái mögé pillanthatunk, 
mint például az MDF–SZDSZ-paktumé vagy 
a taxisblokádé. Kónya Imre leírja Antall József 
küzdelmét halálos betegségével, felhasználva 
a miniszterelnök legközelebbi munkatársának 
naplóját. Megismerhetjük  Antall József ma-
gánleveleit, amelyeket kezelőorvosai védel-
mében vetett papírra, valamint azt, amelyben 
a barátjával, a köztársasági elnökkel kialakult 
konfliktusát igyekezett megoldani. A könyvben 
hibáikkal és erényeikkel együtt megjelennek 
a korszak más fontos politikai szereplői is. 
Összeállítást olvashatunk a külföldi politikus-
társak miniszterelnökkel kapcsolatos vélemé-
nyeiről. A könyv különlegessége huszonkét 
archív videó, közülük néhány Antall József 
zárt körben elhangzott beszédeiből tartalmaz 
részleteket. 

A kötet a Kortárs Kiadó gondozásában jelent 
meg 2019 novemberében. 

miamagyar
Szigethy Gábor kötetét ugyancsak a Kortárs 
Kiadó jelentette meg a közelmúltban. 

A szerző gyerekkorában csak a könyv gerin-
cén aranyló feliratot betűzgette, később sokszor 
elolvasta a Szekfű Gyula szerkesztette Mi a 
magyar? (1939) esszékötetet. Új könyvének 
ihlető-kérdése: ma mi a magyar? A fejezetcí-
mek érzékletesen summázzák a szellemi tája-
kat, amelyeket az író hosszú élete során bejárt: 
magyar értelmiségiként élte át a XX. század 
második felét s a XXI. század első két évti-

zedét. Múltdarabok: 
sétálunk Balatonfü-
reden, Debrecenben, 
Temesvárott – a tanár 
és történész felidézi 
bennünk a XIX. szá-
zad első évtizedét, a 
magyarság reformkori 
újjászületését, feltá-
madását. Könyvmoly: 

a sokat olvasó ember találkozik gondolkodását 
meghatározó irodalmi remekművekkel. Labi-
rintus: mindennapi életünk, az elmúlt és a mai 
kor. „Kijárat nélküli labirintusban éltünk” – írja 
a szerző, és az ünnepelt-meghurcolt színész-
nő (Fedák Sári), a hősi halált halt rab és költő 
(Gérecz Attila), a besúgó újságíró (Márkus 
László), a „kitelepült” író (Cs. Szabó László) s 
mások életútjának titkait kutatva, a XX. század 
magyarságának sorskérdéseivel szembesül – és 
szembesíti olvasóit. Mi Atyánk: az önfeladá-
sig elgyengült, tévútra tévedt Európában min-
den mai magyar számára eldöntendő kérdés: 
„Kell-e a magyarságért a létet, illetve a létért 
a magyarságot feláldozni.” Az író egyértelmű 
válasza: újrafordítja, magyarul imádkozza a 
miatyánk utolsó két sorát: Állíts minket próba-
bétel elé, és szabadíts meg a gonosztól!

Mindenki-tudja ország
Szerencsés Károly író, történész az alábbi mon-
dattal ajánlotta olvasóink figyelmébe legújabb 
kötetét:

„Szeretettel ajánlom a Lyukasóra olvasóinak 
ezeket az írásos morzsákat, odúkat, nyomo-
kat,  mert ők még olvasnak, s megértik meg-
hökkenésemet a sovány időben.”

(Szerencsés) Károly

Csabensis – Békéscsaba 300
Az igényes kivitelű könyv 
a csabaiak énekeskönyvé-
re, a Tranosciusra hason-
lít.  A művészi remekmű-
nek is tekinthető kiadványt 
a Munkácsy Mihály Mú-
zeum és a Békéscsabai 
Evangélikus Egyházköz-
ség adta ki, Békéscsaba 
háromszáz éves újratele-
pítésének ünnepére: há-
romszáz rövid írás idézi meg a háromszáz évet.

Csaba falu a XIII. század elején már lakott 
volt. Első említése Chaba formában 1332-ből, 
Békés-Csaba alakban 1863-tól ismert. 1900. 
június 13-ától nevezik Békéscsabának.

Az első írásos említése az 1332–1337. évi pá-
pai tizedjegyzékben szerepel. Mind a török, mind 
a Habsburg-pusztítások következtében szüksé-
gessé vált a terület betelepítése. Az evangélikus 
szlovákokkal való benépesítést Haan Lajos csabai 
lelkész, helytörténész az 1718-as évtől jelöli.

„Csaba vidékére Zólyom, Hont, Nógrád s 
egyéb vármegyéből szinte omlott a Lutheránus 
tótság… jól tudván, hogy földje lészen elég.” 
A telepesek egy hónapig jöttek két-háromszáz 
kilométert gyalogolva családjukkal, kocsikkal, 
állataikkal, felszereléseikkel. Mikor a hosszú 
út után a szekérkaravánok megérkeztek Csaba 
főterére, ahol egy gémeskút állott, állataikat 
megitatták. Ezután Suhajda János lelkész elő-
relépett, kezében a Tranosciust tartva, mire 
mindenki elővette a maga énekeskönyvét. A 
férfiak levették széles karimájú kalapjukat és 
700-an énekelték a Pán Buh je má sila i dufání 
című éneket. Majd letérdepeltek s megköszön-
ve Isten iránymutatását új otthonukba, megfo-
gadták, hogy becsülni fogják ezt a földet. 

Csaba betelepülése tíz felvidéki vármegyé-
ből egy évtizedes folyamat volt. Harruckern 
János György, a település földesura is segített 
ebben. 1845-ben megkötik az örökváltsági 
szerződést. 1840-ben mezővárosi státust és 
vásártartási jogot kapnak.  Az újratelepítés után 
1723-ban már imaházat, templomot építenek, 
és 1824. június 29-én, Haan János lelkész mű-
ködése idején, felszentelték Közép-Európa 
legnagyobb evangélikus templomát. Minden 
évszázadban kiváló evangélikus lelkészek, 
sokszor tudós papok szolgáltak Csabán. Töb-
bek között Suhajda János, Tessedik Sámuel, 
Szeberényi János, Haan János, Haan Lajos, 
Szeberényi Gusztáv, Szeberényi Lajos Zsig-
mond, Koren Pál, Dedinszky Gyula… Külön-
ben Dedinszky Gyula írja le a csabai kolbász 
történetét, amely mára világhírnevet hozott a 
városnak. (Molnár M. Eszter)  


