
máról. A másik román hazafi, Nicolae Iorga, a történetíró, aki 
ott volt a román kultúrában mindenütt; róla megírja Slavici, 
hogy amikor kiszabadult a börtönből, és az utca másik oldalán 
szembejött Iorga, meglátta őt, megállt, felé fordult és nagyot 
köpött, mert hogy 6  hazaáruló volt. Most kezdték reliabilitálni 
a hívei, néhány értelmes ember, aki látta, hogy ez egy óriás, 
és gyönyörű műveket írt. A z erdei- lán y  ci mű kisregény meg
jelent magyar fordításban, meg más művei ís. Könyvtárakban 
megvan; illendő volna tájékozódni egy kicsit, hogy mi van a 
szomszédban. Hát nem az van vaalójában, amit gondolunk, 
csak az uralkodó politikusok részegítik az em bereket nagy 
szavakkal és ijesztgetik veszedelmekkel. Az embereket kel
lene közelről megismerni.

Valahogy így vagyunk az építészettel is. Ismerjük csak
ugyan ezt az országot? Ne nyugodjunk bele, hogy az már 
tökéletes, ahogy most ismerjük
A másik nagy román író Caragiale. Ezek a nagyok együtt vol
tak, egy lapot szerkesztettek. Caragiale, a nagy szatirikus, és 
Eminescu, a nagy lírikus. A T im p u l-  az idő -  című lapot. 
Ostorozták a rettenetes állapotokat. A múlt század utolsó 
éveiben gyakran tört ki parasztforradalom, olyan borzasztó 
állapotok voltak. A legutolsót 1907-ben rettenetesen vérbe- 
fojtották, mert ezek lázongtak, ezek őrjöngtek, ezek az igazi 
románok. Nem szabad mindenkit egy kalap alá venni. Cara
giale írta meg egy rövid kis tanulmányában Cén lefordítottam, 
meg is jelent ‘46-ban P olitika és ku ltúra  címen): utol akarjuk 
érni Európát. Megnézzük, hogy a művelt népek hogyan él
nek, milyen kulturális intézményeik vannak. Hát nálunk is 
azt kell csinálni. Románia akkor szabadult fel a török uralom 
alól. Addig Konstantinápolyba jártak, tudtak törökül is és török 
viseletben javak az urak, most meg Európát kezdik emlegetni. 
Azt mondják, vannak tudományos intézmények, pedagógia, 
egyetemek, művészet, színilázak, hangversenyek, de kik 
dolgoznak benne? Hát kiküldünk nyugatra tanult embereket, 
csinálják, csinálják, de a kutyának se kell. Nincs közönség. 
Hál azt mondja Caragiale, a feje tetejére állítottuk ezeket a 
dolgokat; hát nyugaton ezeket az intézményeket a szükség
let, az igény szólította életre, a társadalom igénye. Itt meg 
fölülről akarjuk erőltetni, az igény meg nem jelentkezik. Hát 
ez a dilemma. Először az igényt kell fölébreszteni. Karácsony 
Sándor szépen megmondta: előszóra kíváncsiságot kell a 
gyerekben fölébresztení, akkor lehet csak tanítani.

Bocsássanak meg, hogy ennyit merészeltem, talán ez is 
sok volt.

KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS

VÁNDORISKOLÁI FELVÉTELI 
PÁLYÁDAT

1996
Tégy javaslatot a meglévő csobánkai ravatalozó átalakítására 
és bővítésére. Az átalakítás legfontosabb szempontja, hogy 
az épület méltó helye legyen a földi lét utolsó állomásának. 
Egyéb igények -  fedett, nyitott tér a ravatalozó előtt, 
nagylétszámú búcsúztató és szabadtéri ravatalozás részére -  
a ravatalozó és a tem etői főbejárat m eglévőnél jobb, 
szervesebb kapcsolata -  mosdócsopoit a szertartást végzők 
illetve a búcsúztatók részére -  a hűtő és a ravatalra való 
előkészítés megfelelőbb kapcsolata a ravatalozőtérrel.
A meglévő épület szerkezetileg jő állapotú; a bővítés és 
átalakítás mértéke a tervezési feladat tárgya.

Budapest, 1996. június 21.
SaJamin Ferenc

A csobánkai ravatalozó meglévő állapota: alaprajz és metszet

A felvételi pályázaton 16 építész vett részt; a vizsgabizottság 
a benyújtott portfolió és a pályamunka, valamint személyes 
meghallgatás alapján a Vándoriskolára felvette Esztány Győ
zőt (jelenleg katona), Kertész Attilát (a Forma RT.-nél kezd 
dolgozni). Kovács Ágnest (KAPOSTERV), Kurucz Szabolcsút 
(Forma RT.), Márton László Attilát (TRISKELJU é.s Révai Attilái. 
(SÁROS és Társa).
Pályamunkájukat a következő oldalakon mulatjuk be.

5



VÁNDORISKOLA, FELVÉTELI, 1996

6



M
Á

R
T

O
N

 LÁ
SZLÓ

 A
T

TILA

VÁNDORISKOLA, FELVÉTELI, 1996

7

R
EV

AI
 A

TT
IL

A
 

В
 

”
 

Ш
 

K
U

R
U

C
Z 

SZ
A

B
O

LC
S


