
Beszélgetés 
Jankovics Tiborral 
a Merkúr szállóról

Sulyok Miklós: Kérlek, mond] néhány szót a For
ma Kisszövetkezet történetéről.

Jankovics Tibor; Cégünket 1983 októberében 
alapítottuk, miután tizenhatan összefogtunk és ki
léptünk addigi állami munkahelyünkről, a ZALA- 
TERV-tó'l azért, hogy számunkra kedvezőbb, értel
mesebb működési formában dolgozzunk tovább. 
Lényegében ugyanazon a területen ugyanazokkal a 
megbízókkal vagyunk azóta is kapcsolatban, az idő 
igazolta döntésünk helyességét. A .,Formá"-nak két 
székhelye van, Keszthely és Zalaegerszeg, ami 
hátrányokkal is jár ugyan, de megvan az az előnye, 
hogy így könnyebben tudunk kapcsolatot tartani a 
piaccal, és persze az is kedvező, hogy jelen vagyunk 
a megyeszékhelyen.

Sulyok Miklós: Hogyan jutottatok munkához az 
induláskor?

Jankovics Tibor: Mi arra számítottunk, és ez be is 
igazolódott, hogy a megbízások nem elsősorban 
vállalatokhoz, hanem személyekhez jönnek, a meg
bízónak egy-egy szakemberhez, tervezőhöz van bi
zalma. Ezért úgy gondoltuk, hogy addigi jó kapcso- 
lataink a vállalattól kilépve is megmaradnak. Eltekint
ve az első hónapok nehézségeitől, amikor minden
féle eszközzel megpróbáltak megfélemlíteni minket,

Földszinti alaprajz _____?

akadályozni létünket, azóta folyamatosan vannak 
építészetileg értékes és érdekes megbízásaink.

Sulyok Miklós: Milyen nagyságrendű munkáitok 
voltak eddig ehhez a füstbement szállodamegbízás- 
hoz képest?

Jankovics Tibor: Azelőtt is voltak és most is van
nak ehhez hasonló nagyságú feladataink, a Merkúr 
szálló messze nem a legnagyobb közöttük. Ez kö
rülbelül 200— 300 millió forint körüli beruházás lett 
volna, a nettó alapterület kb- 3000 m2, háromcsilla
gos, középkategóriás szálloda.

Sulyok Miklós: Hogyan kaptátok meg azt a megbí
zást?

Jankovics Tibor: Korábban meglévő személyes 
munkakapcsolat révén került hozzánk, már azelőtt 
is dolgoztunk a budapesti székhelyű Napsugár 
Üdülőfenntartó és Építő Kisszövetkezetnek: tervez
tünk és bonyolítottunk nekik nagyobb épületeket, 
például hévízi, agárdi és nagyatádi szállodájukat, s 
ez is egy lett volna a megbízásaik közül. Egyik 
budapesti tárgyalásunk alkalmával megmutatták a 
helyszínt, és arra kértek, próbáljuk gyorsan megha
tározni egy tanulmányban, hány szobát lehet itt 
elhelyezni, mert ha elérhető az 50— 60 szobás 
szállodanagyság, akkor valószínűleg megveszik a 
területet és megbíznak minket a tervezéssel.

Sulyok Miklós: Mikor történt ez?
Jankovics Tibor: 1987 őszén. A helyszín, a Nyári 

Pál utca kis utcácska a Belvárosban a Veres Pálné 
és a Molnár utca között. A telek kb. 15 méter széles 
és 26 méter mély, három oldalról 5-6-7 emeletes, 
kopott, füstös tűzfalak határolják, pontosabban az 
egyik oldalt egy négyemeletes bérház belső udvara 
alkotja, ami az egyetlen építészetileg kedvező 
momentum volt. A Nyári Pál utca túloldalán szintén
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magas, sötétszürke szmogosodott épületek állnak. 
Egyszóval vacak helyzet... Az első helyszíni szemle 
után én még visszamentem beszívni a hely levegő
jét, megérezni a környék jellegét, és eléggé letérten 
távoztam, mert az volt a benyomásom, hálát adha
tok 'az  Úristennek, hogy nem ilyen helyen lakom, 
mert ez nem embernek való. Úgy éreztem magam, 
mintha a föld mélyébe szálltam volna le, egy tárnába 
és ott állnék a tárnafalak között, teljesen kiszolgál
tatottan. Úgyhogy megmondom őszintén, nem túl 
nagy lelkesedéssel jöttem el a területről, és hazafelé 
jövet a vonaton azon gondolkodtam, talán jobb len
ne nem foglalkozni vele, megkérni valakit, aki ott 
lakik a környéken, talán jobban szereti azt a terüle
tet, közelebb áll hozzá. Szóval a hely nem inspirált 
arra, hogy alkotó módon foglalkozzam a feladattal.

Sulyok Miklós: Volt már ilyen jellegű munkád 
azelőtt?

Jankovics Tibor: Igen, ezt a szituációt érdekesnek 
és mindenképpen nehéz diónak tartom. Én az Épí
tészettörténet tanszéken diplomáztam, mert érde
kelt a meglévő épített környezetbe való tervezés 
problémája. Most, hogy végigterveztem ezt a házat 
a tanulmánytervtől a kiviteli tervig, pontosan látom a 
feladat nehézségét, szépségét és abszurditását is.

Sulyok Miklós: Milyen megoldásra jutottál a vona
ton hazafelé?

Jankovics Tibor: A „bánya-helyzeten" kezdtem 
gondolkodni és eszembe jutott, hogy jártam már 
barlangban, bányában, láttam lenn a mélyben éle
tet, élőlényeket, növényeket, sőt még virággal is 
találkoztam ott. Gondolat gondolatot követett, s mire 
a vonat Keszthelyre ért, a vázlatfüzetemben meg is 
született a szálloda alapötlete. Lényege, hogy egy 
szűk, sötét gödörből gyönyörűszép virág vagy fa nő

ki végig, teljes magasságban, sőt még túl is növi a 
gödör falait, s tulajdonképpen erre az analógiára 
készültek aztán a tervek. Úgy tudom summázni a 
dolgot, hogy végül sikerült életigenlő választ adni 
erre az elkedvetlenítő szituációra, legalábbis annyi
ra, hogy utána már képes voltam jó szívvel és 
meggyőződéssel dolgozni, ami nélkül nem szabad 
és nem is lehet igazán tervet csinálni.

Sulyok Miklós: Mi volt az első tervváltozat?
Jankovics Tibor: Először készült egy változat az 

életfa-analógiára és vele párhuzamosan egy másik 
variáns a szokványos, harántfalas beépítéssel. 
Mindkét esetben megvizsgáltuk, hány szoba fér el, 
és hála Istennek az előbbi bizonyult építészetileg is 
elfogadhatóbbnak. Ennek megvolt az az előnye is, 
hogy kihasználta a szomszéd ház egyetlen értékét, 
a belső udvart, amit a magam részéről értékesebb
nek tartottam, mint a szűk és forgalmas Nyári Pál 
utcát. Ezért a szobákat félkör alakban ráfordítottam 
erre a belső udvarra, s ezáltal teljes udvar alakult ki 
a telekbelsőben, ahová zöldet is lehet helyezni, 
csendesebb, jobban benapozott, mint amilyen az 
utcai homlokzat lehetne, és a továbbiakban erre 
szerveződött a ház, olyan lett volna, mint egy félbe
vágott henger, ahol a szobák befelé, a henger ten
gelye felé néztek volna.

Sulyok Miklós: Hajó i értem ebben az esetben az 
utcai homlokzat nem valóságos és nem főhomlok
zat!?

Jankovics Tibor: Igen, eléggé szokatlan megol
dás. Ebből adódóan a környezetbe illesztést nem 
lehetett volna a megszokott építészeti eszközökkel 
biztosítani. A hat emelet magas —  vagy mély —  
tárnában áll egy ugyanilyen magas félhenger alakú 
test, amely belső palástjával a szomszéd udvar felé
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fordul, sehol sem érintkezik a környező épületek 
falaival, szabadon áll a saját lábán, mint egy fa. Ezt 
a függetlenséget meg kellett tartani az utca felé is, 
ezért ide üveg-acél hártyaszerű függönyfalat tervez
tünk. Olyan homlokzatot, ami nem akar látszani, 
csak azért van, hogy a teret, amelyben a ház —  a fa
—  áll, hártyaként elhatárolja a környzettől az időjá
rás viszontagságai ellen. Úgy is felfoghatjuk ezt a 
szituációt, hogy itt állt ez a telek évtizedekig, be le
hetett voína ültetni növénnyel is. Az én tervemmel 
olyan megoldás született volna, ami őszintén és ta
lán egy kicsit nyersen vállalta volna a foghíjszerűsé- 
get. Tehet megmaradt volna a terület, be lehetett vol
na látni, s ott egy új minőség jelent meg, nem pedig 
egyszerűen a két ház közé bepótoltunk egy újat,

Sulyik Miklós: Szándékod szerint a ház ellenpon
tozta volna a környezetét, ellenvéleményt nyilvání
tott volna róla, miközben megépül?

Jankovics Tibor: Egyrészt vállalja a jelenlegi hely
zetet, nem tesz úgy, mintha nem lett volna ott az a 
foghíj, másrészt pedig megtölti tartalommal. Ez a 
tartalom persze valóban ellenpontozza, amennyi
ben színes, élő, organikus világot akar megmutatni, 
szemben a majdnem halott két fallal, amelyek az 
utcát határolják. Mondhatni, valahol a racionális és 
az irracionális határán létezett volna a ház.

Sulyok Miklós: Miben lett volna ez a világ organi
kus és színes?

Jankovics Tibor: Nehéz ez esetben megfogal
mazni a ház organikus mivoltát, mert ezt én nem 
formai kérdésnek tartom, tehát nem azért organikus, 
mert a fa analógiájára készült. Úgy gondolkodtam, 
hogy a teresedés maradjon meg az utca részének, 
adjon egy kis levegőt, egy kis reményt annak, aki itt 
elmegy és benéz a hengeres épülettest, a függöny
fal és a környező házak tűzfalai közötti térbe, Sásson 
ott valami csodálatos dolgot, vagyis a plasztikusan, 
gazdagon formált épületet az üveghártya mögött. 
Bizonyos részeit Zsolnay-kerámiával borítottuk vol
na, tehát mozgalmas, színes látványként jelent vol
na meg. A világ építészete ismeri azt a megoldást, 
hogy a teret teljes mértékben lezárja üvegfallal és 
mögötte üvegházszerű külön világot hoz létre. Tehát 
az én válaszom a problémára: nem gátat vetni és 
lezárni, hanem az utca részévé tenni úgy, hogy 
elzárt is legyen, de ugyanakkor többletet is adjon az 
utcának.

Sulyok Miklós: Hogyan változott a terv, miiyen 
igényeket fogalmazott meg a megbízó?

Jankovics Tibor: Az első igény az volt, hogy lega
lább 50— 60 szobát helyezzünk el, mert az a gaz
daságosság alsó határa. Nem volt lényegtelen 
mozzanat, hogy neves és jó építészekből álló fővá
rosi zsűri elé kellett vinni a terv minden egyes vál
tozatát, akik kifejezetten kedvező véleményt adtak 
és támogatták ezt az egyébként szokatlan megol
dást. Ezt azért említem, mert bizonyos félelemmel 
mentem be, mi lesz, ha egyszerűen azt mondják,

hogy ez nem egészen normális dolog, nem így kell 
megoldani és útját állják ennek a fajta építészeti 
gondolkodásnak. De nem így történt, sőt, bátorítot
tak, hogy ezen az úton próbáljam megoldani a 
feladatot.

A második fázisban ennek alapján készítettünk 
egy tanulmánytervet és egy kiviteli tervet is. Ekkor—  
de már az engedélyi tervezés során is —  együtt 
dolgozott velem Sánta Gábor, fiatal építészkollé
gám, és Dulánszky Jenő statikus tervező, aki már a 
Pécsi Ifjúsági Irodában is munkatársam volt. El is 
készültek a tervek, olyannyira, hogy ezek alapján 
lealapozták az épületet és elkezdődött az építkezés. 
Amikor idáig jutottunk, megbízóink kapcsolatba 
kerültek egy osztrák céggel, akik úgymond társbe
ruházók lettek volna, és beléptek volna a szálloda 
finanszírozásába 30% erejéig. Tulajdonképpen 
vegyesvállalat alakítását tervezték.

Sulyok Miklós: Mi volt ez az osztrák cég?
Jankovics T ibo r  Italtextnek hívják, tulajdonosa 

egy Ausztriában élő hazánkfia, bizonyos Holler úr.
Sulyok Miklós: Tehát nem építési vállalkozó.
Jankovics Tibor: Nem, ő textilkereskedő, és ro

koni meg üzleti szálik fűzik egy Rosenberg nevű 
szállodalánc-tulajdonoshoz.

Sulyok Miklós: Hogyan módosultak ekkor az igé
nyek?

Jankovics T ibor Az osztrák fél beleszólást igé
nyelt magának —  nyilván jogosan — , és a saját 
üzleti elvárásainak megfelelően átértékelte az egé
szet és közölte, hogy nem ért vele egyet, szerinte 
ezen a területen ennyi befektetés több hasznot kell 
hozzon. így a 63 szobából 70 lett, aztán 80, végül 
pedig az osztrákokkal folytatott hosszú viták, egyez
tetések eredményeként egy olyan változatba kellett 
belemennünk —  ez számunkra még építészetileg 
vállalható kompromisszum volt —  amely 92 szobát 
tartalmazott. Ezt a szobaszámot úgy lehetett elérni, 
hogy az önállóan álló szállodatest és az utcai hom
lokzat közötti légteret, amely az eredeti terv szerint 
teljes magasságig összefüggő lett volna, részben be 
kellett építenünk, mégpedig felülről, mert azt az 
elvet, hogy a szálloda hallja az utca bővületeként 
annak részévé váljon, nem voltam hajlandó feladni. 
Végül a 92 szobás változatnál az épülettest mint egy 
virág tört át a kőtömbön, a  tete jét— mondjuk a virág 
bibéjét —  többféle sárga, mázas Zsolnay-cseréppel 
fedtük volna, már meg is rendelték a gyártól. Az utcai 
térfal folytatásaként a homlokzat adta volna a kő
tömböt, amelyen belül barlangszerű üreg képződött 
volna, kívül pedig az ablakok ásványzárványokként, 
fényvisszaverő üveggel, eozimázas kerettel, a felü
leten szabálytalanul elszórva jelentek meg. A „kő
tömb-homlokzat" görbült vasbetonfelület volt, rusz
tikus kőburkolatot kapott volna, s ebbe ágyazódtak 
volna bele a csillogó ablakszemek.

Sulyok Miklós: Hogyan került ki a munka a keze
tekből?
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Jankovics Tibor: A kiviteli tervek leadása előtt kö
rülbelül egy hónappal jelentkezett egy újabb osztrák 
cég. Eredetileg, mint említettem, magyar kivitelező
ről volt szó, már le is szerződtek az Érdi Építőipari 
Szövetkezettel, akik fel is vonultak és munkához is 
láttak. Egyszercsak az osztrák partner hozott egy 
osztrák kivitelezőt —  az Eberhardt céget— , akinek 
a szakemberei megnézték a terveket, kimentek a 
helyszínre, és egy sor új észrevétellel álltak elő. Úgy 
két hétre rá, amikor legközelebb Budapesten össze
ültünk, a Napsugár elnöke Horváth András közölte, 
hogy ez élete legnehezebben meghozott döntése, 
de azt kell mondania, hogy ezt a munkát elveszi tő
lünk. Más fogja továbbcsinálni az épületet, íves falak 
nélkül, párhuzamos falú szobákkal, és egyáltalán, 
sokkal „racionálisabb" megoldást fognak keresni...

Sulyok Miklós: Hogyan reagáltatok erre?
Jankovics Tibor: Persze nem örültünk neki, hi

szen egy majdnem kész munkánk veszítette értel
mét ezzel. Fél évet dolgozott Dulánszky Jenő, nem 
egészen negyed évet Blazsek Gyöngyi, ő lett volna 
a belsőépítész, tulajdonképpen egy nyolctagú komp
lex tervező teamnek egyéves munkáját dobták ki.

Sulyok Miklós: Nyilván érzékenyen érintett ben
neteket a munka és a bevétel kiesése.

Jankovics Tibor: Igen, hiszen kis cég vagyunk és 
nemcsak a bevételeinket, de egész elfoglaltságun
kat is rászerveztük erre, és nem vállaltunk el más 
nagy munkát. Szóval amikor az elnök ezt bejelen
tette, jegyzőkönyvet vettünk föl a készültségi fokról, 
az addig elvégzett munkáról, az ő kötelezettségeik
ről és a miénkről, amit mindannyian —  az osztrák 
felet is beleértve —  aláírtunk. A magyar megbízó 
meghagyta a maga számára kiskapunak, vagy talán 
a mi lelkünkre gyógyírnak, hogy meghatározott ideig 
fenntartjuk a kapacitásunkat ezeknek a terveknek a 
teljes befejezésére, ha mégis úgy alakulna a hely
zet. Ezután az következett, hogy a mi tervünk alap
ján megszületett az építési engedély, tehát érvé
nyes építési engedély volt a Napsugár birtokában, 
és ők ezt próbálták meg osztrák tervek alapján, egy 
magyar kolléga közreműködésével módosítani. 
Tudomásom szerint ezek a módosítási törekvések 
nem jártak sikerrel, a budapesti zsűrin többszöri 
nekifutással sem tudták átvinni a tervet. A daru azóta 
is ott áll, a vasbeton alaplemezt fölverte a gaz. Én 
több szempontból is példaértékűnek tartom ezt a 
történetet és ezért érdemes róla beszélni, ezért tud 
több lenni ez a beszélgetés, mint egy egyszerű 
visszaemlékezés, vagy puszta siránkozás. Tapasz
taltuk, milyen az, amikor a pénz diktálni kezd, tehát 
a pénz hatalmát érzékeltük. Az osztrák fél a maga 
30%-os részarányával olyan helyzetbe tudott kerül
ni —  az okok nem pontosan érthetők számomra — , 
hogy a döntéseket majdnem teljes mértékben ő 
hozta és maga alá gyűrte a Napsugár Szövetkeze
tei. El tudta érni azt, hogy találjon olyan építészt, 
olyan szervezetet Magyarországon, amely az ő íz

lése szerint való, vagy talán részben általa készített 
tervek alapján megtervezze a munkát, vagyis a 
nevét adja az akcióhoz.

Sulyok Miklós: Melyik volt az a magyar cég?
Jankovics Tibor: A Sióinvest GMK, az építész 

pedig a Kaposváron tevékenykedő Nagy Attila.
SulyokMWós.Nem arról volt-e szó, hogy a magyar 

szövetkezetnek annyira szüksége volt a pénzre, 
hogy alá kellett vetnie magát az osztrák fél akara
tának, mert anélkül nem tudott volna létezni? Vagy 
csupán a nyugatiak gyakorlottabb, üzletiesebb vi
selkedése és rámenőssége hatott?

Jankovics Tibor: Úgy tudom, a beruházás indítá
sakor tolongtak a magyar jelentkezők, hogy befizet
hessenek a szállodára, és be is fizettek, majd amikor 
az építés elkezdett húzódni, sokan kivették a pénzü
ket. Véleményem szerint a hotelt meg lehetett volna 
magyar pénzből is építeni, különösen mert az első 
változatra már volt egy egyösszegű kiviteli szerző
dés. Már régen működne a szálló, lényegesen ki
sebb összegből épült volna meg, mint amiből valaha 
is megépül majd, mert a Napsugár rendkívül előnyös 
szerződést kötött a szerkezetépítésre az Érdi Épí
tőipari Szövetkezettel, amely gyakorlott cég, oszt
rákoknak is többször épített már.

Sulyok Miklós: Milyen tanulságai lehetnek a tör
ténteknek?

Jankovics Tibor:Többrétű tanulságot lehet belőle 
levonni. Az egyik, hogy nálunk a külföldi tőke nem 
mindig átlátható módon működik, néha irracionális
nak tűnik az a mód, ahogyan a magyar fél viszonyul 
a külföldi partnerhez, nem érthető, miért képes a 
nyugati partner háromszor olyan erős lenni, mint a 
hazaiak.

Sulyok Miklós: Az egyik kézzelfogható ok lehet, 
hogy az osztrák pénz erősebb a magyarnál.

Jankovics Tibor: Azt hiszem kicsit túlbecsüljük a 
jelentőségét, túlzottan felnézünk a dollárra meg a 
schillingre, túlságos alázattal nézzük ezeket a dol
gokat, ők pedig visszaélnek ezzel. Mindvégig érez
hető volt, hogy felsőbbrendűségi tudattal diktálni 
próbálnak olyan szakemberek is, akik nincsenek 
olyan szakmai színvonalon, hogy ezt megtehessék. 
Több helyen is tapasztaltam, hogy a külföldi tőke 
egyszerűen túlértékeli magát, monopolhelyzetbe 
próbál kerülni, hogy mindent maga alá gyűrjön.

Sulyok Miklós: Tény, hogy a magyar gazdaság 
gyenge: Mégis, milyen gazdasági eszközökkel te
relhetjük a külföldi tőkével való együttműködésünket 
a gazdasági méltányosság útjára?

Jankovics Tibor: Helyzetünknél fogva nem tudjuk 
elkerülni, hogy a nyugati töke Magyarországra jö j
jön, mert máskülönben nem jön mozgásba a magyar 
gazdaság. Azt hiszem, nem is lenne szabad azokat 
az áldozatokat meghozni, amelyekkel ezt el lehetne 
kerülni. Azt is vallom azonban, hogy csak erős 
kontroll mellett, megfelelő felkészültséggel és önér
zettel szabad ezt a folyamatot vezetni.
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Üresen, magánosan, tehetetlenül állok itt érzéseimmel. Szívdobbanásaim figyelmeztetnek, hogy ilyen a 
kihagyó motor hangja, a levegőben küszködő gépmadáré, ami még siklik ugyan egy darabig, de a repülésnek 
vége.

Drága Koma Úr! Halálod hírét Münchenben tudtam meg. Édesanyám hangját hallom a telefonban: Kisfiam, 
most mondták be, hogy Samu Géza meghalt. Születésnapra várva tétlenkedtem ott egy barátom lakásán. 
Nem értettem, nem akartam érteni a hírt. Pedig nagyon is értettem. Lélekvakítóan erős, kegyetlen hír volt ez, 
de nem tudtam mit kezdeni veié akkor és nem tudok ma sem.

Június elején még találkoztunk Kenesén. Fáradt volt és beteg. Köhögött, rekedten beszélt veszprémi 
kiállításáról. Egyedül rendezte, mint általában... Segíteni akartam neki. de elhárította kedvesen. „Csak egy 
hosszabbíiót adjál" —  mondta. Pedig dolgoztunk mi már együtt, pedig értettük mi egymást. 1975-ben Koma 
uramat kértem meg, hogy segítsen a mohácsi sírjelek faragásában. Szép, de nehéz munka volt. Keményen 
dolgoztunk hónapokon át, napi 10— 12 órát, sürgetett az idő. Gyorsabban, pontosabban dolgozott nálam és 
többet is. Csodáltam leleményét, ahogyan illesztette a fát a fához, azt a természetességet, ahogyan a 
szerszámokat fogta, használta. Tömör, zömök alakjából áradt a megbízhatóság és az erő, de ez csak látszat 
volt. Igen érzékeny és elhasznált volt az idegrendszere. Érezte, ha valamivel elégedetlen voltam, rögtön 
felnézett, rákérdezett. Mindketten húztuk a szekeret, de Ő többet húzott. Ha nincs velem, ha nem segít, nem 
készültem volna el munkámmal határidőre. Ez volt az Ő művészi alázata, más munkáját segítette tető alá 
hozni, amikor a sajátját is csinálhatta volna.

Bocsásd meg nekem testvér, hogy rövid életedből időt raboltam én is, oktondian!
Könnyebb soha nem lett a sorsa. Végtelenül szegény volt, holott fényesedő tehetsége, pusztai levegőt 

árasztó Mitoszlopa, tollas totemjei, Életfacsavarjai, Teknőszárnyú fa angyalai, Sárkányketrecei már készen 
hatalmasodtak, s Napszekere Párizsban dübörgőit.

Munkáiddal dicsekedtünk, hivalkodtunk szerte a 
világban, de itthon keveseknek volt jó szeme Reád. 
A megbízások bizony ritkák voltak. Egy-egy építész 
barátod nyújtotta feléd a kezét, ha tehette, megtette, 
munkát szerzett. Közben Te szegény voltál és 
maradtál. Szegény voltál és dolgoztál. Műtermed 
sem volt. Pedig remekműveket hagytál nekünk hát' 
ra. Két éve szülőhelyemen, Hevesen nyitottam meg 
a kiállításodat és ott ért a hír minket, hogy elsőként 
megkaptad a „Magyar Művészetért" díjat. Örültünk 
mindannyian. „Nagyon jól jött ez, Lujoskán" — 
mondtad.

Kezdtél volna egyenesbe jönni!
Telket vettetek...
Kezdted a tervezést, építkezést és közben dolgoz

tál, szobrot faragtál, kiállítást rendeztél. Családod
dal együtt ástad az alapot, rajzoltad a földre a 
falakat. Hátadra vetted a telket is, mint a sorsot, az 
életet, úgy, ahogyan a sárguló képen a Szarvastek- 
nőt.

A jobban kanyarodó út a horizont fölé ivei...
Ott viszed súlyos szoborterhedet és egyre köny- 

nyebb léptekkel haladsz, már a csillagok között 
jársz.

Isten veled Koma úr, nyugodjál békében.

(Kő Pá! sírbeszéde 
Samu Géza szobrász temetésén.)
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Samu Géza szobrai (fotók: Sellei Sarolta)
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