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Elôzô lapzártánk után erôsítették meg a hírt,
hogy Sáros László Ybl-díjat kapott.

A további díjazottak: Dr. Istvánfy Gyula, Pazár Béla,
U. Nagy Gábor és Zámbó Terézia. A Kós Károly

Egyesülés márciusi ráckevei találkozóján három építész
mutatta be egy-egy munkáját, Kôszeghy Attila  a
debreceni Szent Család templomot, Bata Tibor a

piliscsabai egyetemi kollégiumot (lásd a hátsó borítón),
Sáros László pedig az alábbi tervét ismertette.

Régvolt gyerekkorom máig misztikus emléke a zsinagóga
Jászberényben. A gyerekméret számára szinte áthatolhatatlan
kert már-már dzsungelszerû, túlburjánzott növényzete; orgo-
nabokraival, szamárkóróival és ecetfáival – ma már tudom –
nem volt egyéb, mint egy magáramaradt vegetáció pusztulás
elõtti, féktelen burjánzása. Apropó ecetfa. A szegénység fája. A
bérházi udvarok fája. A megmaradni akarás fája. Az igénytelen-
ség fája, aminek mindig volt – és máig is maradt nekem –
egyfajta egzotikus stichje. Mint annak az építészetnek – amit
most már persze tudok hová sorolni – ami ott állt mögötte.

AZ YBL-DÍJAS SÁROS LÁSZLÓ KÖNYVTÁRTERVE

Különös, meseszerû, izgató, de meg kicsit mindig taszító,
titokzatos magányával. Tornyaival és koronás toronysisakjaival.
Nyílásmélyedéseit szaggatott vonal-szerûen keretezõ díszeivel.
A sárgás téglából rakott fogazott párkányaival. Talán azt is
mondhatom, hogy ez volt az az elsõ találkozásom, avagy elemi
élményem az építészettel, ahol és amikor az építészet volt a
legfontosabb. Amirõl akkor persze fogalmam nem volt, hogy
majd így lesz szokás mondani: „átjött az üzenet”.

Különös módon él az idõ az emberben. Van, hogy szinte
megáll, máskor meg, mint a gyorsvonat. Az a nap – bár dátum-
szerûen már nyilván nem mondom meg, hogy mikor volt –
amikor rádöbbentem: bontják a zsinagógát, nos az is az álló idõ
egyik stációjává lett. Annak elõtte soha nem éreztem, hogy
egy ház lebontása olyan keservet, dühöt és haragot képes
okozni, mint akkor tette; elõször és hát azóta annyiszor már.

Az elsõ az volt, hogy – mint egy mûtét elõtt – leborotválták
a „beavatkozás” környékét. Kivágtak bokrot, kórót, fát. Mindent.
„Ecetfátlanították” az udvart. És jött a modernizálás. Az
eredményt ismerjük. A dobozszerû, lapostetõs eredményt. Ez
most a Városi Könyvtár Jászberényben.

A tervezett jászberényi könyvtár kereszt- és hosszmet-
szete, fôhomlokzata, földszinti és emeleti alaprajza



27

Nem tudom miért, de mert talán nagyon hittem benne.
hogy egyszer ezt a sebet is gyógyíthatom, most hála Istennek
megadatott, mert elkészíthettem a könyvtár rekonstrukciójának
elvi engedélyezési tervét. Munkámat igyekeztem valóban szó
szerint végezni. Mert a funkcionális megfelelésen túl szerettem
volna – persze csak karakterében – újrateremteni mindazt, ami-
rõl a fentiekben írtam. Azért is, hogy „átjöjjön az üzenet”. De
úgy is mondhatom, hogy megkésett kompliment ez gyerekko-
rom elsõ, addig leggyönyörûbb épületének. Avagy egyfajta
kései sirató.

Jobbra: az egykori zsinagóga századfordulós képeslapokon, és a templomból a
hatvanas években átalakított könyvtár jelenlegi állapota a fôhomlokzat felôl.


