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Május 1. és 4. között került sor az Építészet-Biológiai Egye-
sület rendezvényére a történelmi Vas megyében, azaz a je-
lenlegi szlovén-magyar határ két oldalán. Ezen a területen 
alkotott a XIV. század végén – XV. század elején Aquila Já-
nos festõ- és építõmûvész. A hagyatékát végigjáró csoportot 
Somlósi Lajos és Pap Gábor kalauzolta. A jelenlegi Magyar-
országon található egyetlen ismert mûve, a veleméri temp-
lom, amelynek freskóit bizonyítottan õ festette. 1378-ból va-
ló önarcképe Európában az elsõ ismert mûvész-önarckép. 
Ez az ausztriai Radkersburgban született, és ott is templo-
mot építõ mester elsõ ismert alkotása is. A templom tájolá-
sával, freskóinak kozmikus értelmezésével az utóbbi idõben 
Kovács József plébános és Pap Gábor foglalkozott (errõl szó-
ló elõadása az Országépítõ 1999/4. számában olvasható). 
A helyszínen meggyõzõdhettek róla a program résztvevõi, 
hogy a templom világosan értelmezhetõ mondanivalót tar-
talmazó freskóinak restaurálása ürügyén milyen pusztítás 
történt a legutóbbi években. 

Jóhiszemûen legfeljebb felfoghatatlannak minõsíthetõ, 
hogy a mûemlékek gondozásával megbízott állami szervezet 
jóváhagyásával, sõt részvételével hogyan történhetett meg a fres-
kók mondanivalót súlyosan torzító átfestése, az ablakok sárga 
katedrálüveggel történt beüvegezése, az új kõoltárnak a fres-
kók megtekintését akadályozó elhelyezése, a világítási hálózat 
és padlófûtés energetikai viszonyokat feldúló kiépítése. A temp-
lom mellett került felállításra a Magyar Restaurátorok emlék-
mûve (???), amely egy föld alatti gépészeti berendezés félig 
lerombolt felszíni kivezetõcsöveire emlékeztet, az általános-
ságban talán mégsem így minõsíthetõ restaurátor-szakma (és 
a templom környezetének) megcsúfolására. 

Az út következõ állomása a szlovéniai Tótlak vagy Nagy-
tótlak (Selo) kerektemploma volt, amelynek ábrázolásában is 
egyedülálló mennyezetfreskója pontosan a templom alatti víz-
erek által szabadon hagyott felület körvonalát vette fel. Egyéb-
ként is nyilvánvalóak a templomok tájolásának és elhelyezé-
sének geomantiai összefüggései, úgy tûnt a magyarázatokból, 
hogy a mester, Aquila János (felvett névrõl van szó, János evan-
gélista nevének és szimbólumának, a sasnak a nevébõl. János 

több korabeli festõ szellemi vezetõjeként más festõknek 
is névadója volt, közülük a Vas megyei mester a legne-
vezetesebb) különös érzékenységgel követte ezeket az 
öszefüggéseket.  Bántornya (Turnisce) templomában az 
1383-at követõ években kerültek a falakra a mester és mun-
katársai freskói. A képek legfelsõ rétege a Szent László legen-
da legteljesebb, másutt nem ábrázolt jeleneteivel kiegészí-
tett változata, amely szerencsére majdnem teljes egészében 
megmaradt a sok elpusztult falkép mellett. Mártonhelyen 
(Martjanci) 1392-ben Aquila ismét megfestette önarcképét, 
és feliraton örökítette meg tevékenységét, mint a templom 
építésze. A kapu felett hatalmas méretû Szent Kristóf kép 
látható, ilyen volt valamikor Veleméren is, amelynek azon-
ban csak igen csekély töredéke maradt fenn. Az ábrázolá-
sok olvasatának lehetséges rétegeirõl az egyes templomok-
ban Pap Gábor tartott részletes beszámolót. Szlovéniában 
nagyon szép kiállítású, részletes leírásokat, rengeteg illuszt-
rációt tartalmazó kötet jelent meg Aquila János munkássá-
gáról, akinek szerepe a magyar mûvészettörténetben és kul-
túrában aligha értékelhetõ túl. Igaz, Szlovéniában a hamisító 
restaurálásra sem található példa. 

Útbaejtettük a határ közvetlen közelében, szlo-
vén oldalon fekvõ dabornaki Szent Vid forrást, amely-
nek gyógyító ereje régtõl ismert. A szlovéniai geomanták 
elismertségét mutatja, hogy a forrást felkeresõk egy tájé-
koztató térképet kapnak a kezükbe, amelyen azonosít-
hatók a forrás körüli erdõ szépen kiépített sétaútjai men-
tén található, számokkal jelzett, sugárzó energiájú helyek, 
amelyek különféle betegségek gyógyítását segíthetik. A 
forrást magát is úgy építették ki, hogy a víz kõbe faragott 
kozmogramra folyik rá. (A sok helyszíni gyakorlat egyike-
ként Somlósi Lajos irányításával mérhették a résztvevõk, 
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A veleméri templom alaprajza az alatta futó vízerek és a templom terén 
áthaladó energiavonalak feltüntetésével

A bántornyai és a mártonhelyi középkori templomok alaprajza
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hogy a víz vibrációja hogyan változik annak függvényében, 
hogy milyen edényben fogjuk fel.) Muraszombaton végigjár-
tuk a város központi parkját, amelyet évekkel ezelõtt Marko 
Pogacnik gyógyított a város megbízásából kozmogramokkal 
megjelölt kõtüskékkel végzett akupunktúrás módszerével. 
A parkon áthaladó energiavonalakat egy rá helyezett hõsi 
emlékmû és víztorony blokkolta, aminek következtében a 
többszáz éves tölgyek pusztulni kezdtek. A beavatkozás ered-
ményeképpen egy virágzó állapottal szembesülhettünk, a 
pusztulás eredménye, kiszáradt, kidõlt fák továbbra is a park-
ban maradtak, de sok helyütt új fák sarjadtak belõlük.

A beszélgetéseken több építész is jelen volt, akik saját 

A tótlaki kerektemplom és alaprajza az alatta futó három íves vízér és a három 
energiavonal feltüntetésével. A templomtérben szaggatott vonal jelzi a mennye-
zeti freskó helyzetét (lásd a borítón). A bejáratnál a geomantiai módszerekkel 
kimérhetõ, úgynevezett Szaturnusz-négyszög ábrája. Lent: a bántornyai 
templom kimért és liszttel kirajzolt Szaturnusz-négyszöge.

A bántornyai templom bejárata, a déli oldalon lévõ Szent Kristóf-kép

gyakorlatukban igyekeznek a természetes építõanyagokra, 
technológiákra vonatkozó hagyományokat a mai igények-
nek megfelõen alkalmazni. Így került szóba Johanna Paung-
ger és Thomas Poppe Gyógyító hold címû könyve is (a 
szerzõpárosnak még Útmutató Hold és Kertészkedjünk a 
Holddal címen is megjelentek kötetei a Magyar Könyvklub ki-
adásában), amely hosszan ír az egészséges építés kérdéseirõl. 
Különösen megszívlelendõ a fát felhasználó építészek számá-
ra a fa kivágásának idõpontjára vonatkozó fejezet, mert ha al-
kalom adódik a holdnaptár szerinti megfelelõ idõpont meg-
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választására, azzal nagyon sok késõbbi probléma elkerülhetõ. 
Ezek az ismeretek, mint a könyvnek a mindennapi életmód-
ra vonatkozó egyéb tanácsai is régi, valamikor köztudott és 
bevált ismeretek felelevenítésén és mai megfigyelésekkel tör-
tént ellenõrzésén alapul.                                              (G. J.)

Fent: a mártonhelyi,
lent: a bántornyai templom

H Í R E K
IN  MEMORIAM HALÁSZ FERENC 
Az Építészet-Biológiai Egyesület idei programjaiból, a Halász 
Ferenc erdõgyógyász emlékének szentelt rendezvény meghir-
detésébõl értesültünk róla, hogy Halász Ferenc még tavaly 
nyáron elhunyt. 2001-ben õ látta vendégül alcsútdobozi er-
dejében a visegrádi tábort és a visegrádi építésztáborok húsz évét 
összefoglaló kötet éppen az õ visszaemlékezésével zárul. Ebbõl  
idézünk emlékére:

A harmadik évezred legnagyobb kihívása, hogy képes lesz-e 
az emberiség a környezetét forrás helyett társnak tekinteni. Az 
analitikus tudomány, mely az egységes természetet egyre apróbb 
részekre bontja, az egész mûködésérõl vajmi keveset mond. A 
természetvédelem, bár egyre erõteljesebben hallatja szavát, még 
mindig ritkaélõlény-központú, azt védi, amibõl kevés van. A ter-
mészet önszabályozó rendszereinek, öngyógyító folyamatainak 
védelme még várat magára.

Néhány évvel ezelõtt néhány elszánt kutató, magánterü-
letén újszerû természetvédelmi módszerek alkalmazásába és 
újszerû holisztikus kutatásba kezdett. A kutatások célja megis-
merni, hogy a természet hogyan szervezi saját rendjét. Alapelve, 
hogy a természetben rend van, ott nem az embernek kell rendet 
tennie. (A Palocsa Egyesületrõl van szó, amelyet Halász Ferenc 
szervezett meg és vezetett.)

A világ részleteiben felfoghatatlanul bonyolultabb annál, 
mint amit ismerünk, vagy megismerhetünk belõle. A világban 
az emberek és segédeszközeik által érzékelhetõ dolgok vagy 
ismétlõdõek, ezért tudományosan vizsgálhatók, vagy az ember 
tér- és idõmértéke szerint ritkán ismétlõdõek, ezért nehezebben 
vizsgálhatók, valamint jórészt egyszeriek és megismételhetet-
lenek, ezért tudományosan nem vizsgálhatók, de attól még 
valósak és létezõk. Ez bizonyíték arra, hogy a világ csak tudo-
mányos módszerekkel nem ismerhetõ meg. A világ megisme-
réséhez egymással egyenrangú és egymást nem helyettesíthetõ 
módszerek – a tudatos tanulás (ratio), az érzelem (emotio), a 
megérzés (intuitio), a beleérzõ képesség (empathya), az elmél-
kedés (meditatio) valamint az ima, az áhítat, az alázat – együttes 
alkalmazása vezet közelebb. A törvényt nem alkotni, hanem 
felismerni kell, és a természettel együttmûködõ, azt gazdagító 
gazdálkodás és tájformálás lehetõségeit kell kutatni.

A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY kiadásában idén megjelenõ  
Magyar Organikus Építészeti Kalauz megjelentetésének támo-
gatására következõ számunkban elõvételt hirdetünk.

A CAMPUS 2003 építésztalálkozóra a vajdasági Kishegyesen 
kerül sor. A sorrendben 6. találkozó témája: tanyarom rekonst-
rukció. Olyan építész-, mûvészcsoportok (4-6 fõs) jelentkezését 
várjuk, akik a rendelkezésre álló 6 nap alatt vállalják egy-egy 
tanyarom mûvészi átalakítását. A találkozóra július 14 és 20-a 
között kerül sor. A rendezvény szerves része a Dombos Festnek, 
mint összmûvészeti fesztiválnak, így a résztvevõk szórakoztatá-
sa és kikapcsolódása is megoldott. Elhelyzés és ellátás a Kátai 
tanyán. Jelentkezés és részletes információ: Horváth Lászlónál 
06-30-970-7531 illetve: folkeuro@axelero.hu


