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JURKOVIC-KtÁLLÍTÁS BUDAPESTEN
Dusán Jurkoviö (1868-1947) szlovák építész kiállítása októ
berben nyílt meg az Országos Műemlékvédelmi Hivatal au
lájában a Magyar Építészeti Múzeum és a budapesti Szlovák
Kulturális Központ rendezésében. A három évvel ezelőtti,
nagyszabású életmű-kiállítás egyik rendezője, Dana Bohitova válogatta a mostani kiállítás anyagát, amely a korábbi
bemutatónak körülbelül egynegyedét, de a legjobb és leg
jellemzőbb alkotásokat tartalmazza.
Az Építészeti Múzeum felkért a kiállítás megnyitására
az életművet elemző Dana Bofutova mellett; jegyzetből és
emlékezetből felidézve az alábbiakat mondtam:
Akárhogyan, akármit mondanék is, a téma: Közép-Eurápa. Ezekkel a szavakkal kezdtem el a pozsonyi Kós-kiállítás megnyitóját is, és ezt a két kiállítást fontosnak tartom
összekötni. Mikor a pozsonyi bemutatóra hívtak, egészen
addig nem tudtam, miről beszéljek ott, amíg nem hallottam,
hogy Jurkovic kiállítása hamarosan Budapestre látogat. Er
ről a két látogatásról, mint valamiféle találkozásról beszél
tem, és elemeztem Dusán Jurkoviö és Kós Károly életútjá
nak párhuzamos és ellentétes vonásait, és az ellentétek da
cára nyilvánvaló rokonságot. Amikor gondolatban elkészül
tem ezzel a megnyitóval, útközben Pozsonyba hirtelen belémnyilallt a kétely; vajon a kiállításra feltehetőleg egybe
gyűlő pozsonyi magyarok ezt az építészettörténeti indítta
tású értékelést váiják-e, mint időszerű üzenetet Kóstol?
Bár végül ott nem hangzottak el ezek a mondatok, ezt
a mai üzenetet csak így tudtam magamnak megfogalmazni:
minden rendszerváltás után újra időszerű, hogy össze kell
szednünk nagy fáradsággal az ország minden részéből a
széjjelszórt köveket, hogy azokkal a magunk képére
építhessünk. (Kós Károly) Számba keli vennünk, mi az a
szellemi örökség, amelyen a jövőnk alapulhat. Mi maradt
mára az élő népművészetből, amely Kós számára ezt a for
rást jelentette? A népművészetet fenntartó erő lappang, de
van egy eleven megnyilvánulása, amely a többi feltámadá
sának is záloga: az anyanyelv.
Idézet Jurkovic fiának visszaemlékezéséből: Apám mé
lyen meg volt győződve arról, hogy elnyomott népe egyszer
f e l fogja emelni a fejét, és szabadon fogja beszélni a saját
nyelvét
Úgy gondolom, Jurkoviö, a legjellegzetesebben szlo
vák építész budapesti látogatása elégtétel és tiszteletadás.
De a kérdés ezen túl: mi az üzenete ennek a látogatásnak?
Először is: öröm, hogy itt van; példa arra, hogy saját
múltunk megértéséhez elsősorban közvetlen környezetünk
ismerete nyújt segítséget. Meggyőződhetünk róla, hogy Jur
kovic a kivételesen nagy építészegyéniségek közé tartozik, s
az ilyen felfedezések nem elsősorban a nyugati közvéle
ménynek fontosak, ahogyan a magunk értékeiről is gondol
kodni szoktunk, hanem egymásnak. A szakmai kapcsolatok
az építészettörténetben éppúgy, mint a kortárs építészetben
nyilvánvalóan a mesterségesen keltett ellentétek szintje
felett léteznek.
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Meg kell említenem azt a tanulságot is, hogy Jurkovic
igazán profi kiállítását, amelynek ez csak egy részlete, a Pro
Slovakia Alapítvány támogatta, mert nemzeti feladatnak te
kinti Jurkoviö nemzetközi megismertetését. A Pozsonyban
bemutatott Kós-kiállítás anyaga egy Ausztráliából véletle
nül (gondviselésszerűen?) idekerült fiatalember személyes
áldozatával (és a Kós Károly Alapítvány, valamint az Építé
szeti Múzeum segítségével) jött létre és bővül tovább. S ha
Szlovákia kormányán számon kérjük az ott élő magyarság
kultúrájának fennmaradása iránti érzéketlenségét és érdekte
lenségét, vajon megengedhető-e itthon ez a fentiekkel is
jellemzett közöny? Végül az életmű tanulságai - számomra:
Mintha Jurkovic 1920 utáni tevékenységében azt ta
nulmányozhatnánk, mit tett volna Kós, Lajta vagy Pogány
Móric, ha elmarad az első világháború. Mintha itt és ott
egymást kiegészítő, és egymással helyet cserélő életekről
lehetne beszélni; egy libikóka átbillenéséről. Mi következett
ebből az átbillenésből? Szlovákia behozta lemaradását más
közép-európai országokhoz képest, felépítette saját nemzeti
intézményeit, s ebben Jurkovicnak jelentős szerep jutott. A
magyarság pedig megtapasztalta (amit az okkult ismeretek
szerint holta után él át az ember), hogy —jogosan vagy nem
- milyen érzelmeket váltott ki az egykori nemzetiségekből.
Annyi bizonyos, hogy ezen a libikókán fe n t és lent na
gyon viszonylagos fogalmak, az egyensúly állapota pedig,
amit eredményként remélhetünk - késik. Talán effajta talál
kozások segítenek. S talán e libikóka-állapot természetéhez
tartozik, hogy Jurkovic életművének csúcsa - számomra - a
galíciai első világháborús temetők sora, amelyet a világfel
fordulás közepén, a K.u.K. hadsereg megbízásából, és meg
bízói szándék szerint a monarchia dicsőítésére tervezett, és
amely tervezői szándék szerint a szlovák nép apoteózisa
lett. A Galíciában elesett (különböző nemzetiségű) katonák
sírkertjeként (ezekből csak Galíciában - itt volt a híres gorlicei áttörés - 378! létesült az emlékművekkel együtt;
mennyi lehetett az összes hadszíntéren!... s ezek közül csak
egyről-egyről tudunk hírből, pedig sokukat tervezték ma
gyarok, és legtöbbjükben magyarok is nyugszanak) a szlo
vák népi kultúra ősi elemeiből merítve olyan új, nemzeti
szimbólumokat teremtett meg, amelyek egészen sajátos épí
tészeti értékkel bírnak. Úgy érzem, hogy egy nemzeti kultú
ra megtestesítőiként kiemelkednek az időből; készülhettek
volna a kereszténység felvétele előtti korban, vagy készül
hetnének ma is, azonos időszerűséggel. A tájból azonban
nem emelhetők ki; szlovák nemzeti jelképekként jellegzete
sen kelet'közép-európai alkotások, így a mieink is.
Gerle János
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