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Az Országépítõ elõzõ számában megjelent nyílt levelemet az
Octogon 2003/3. száma is közölte. Ott mindjárt megjelent
levelem címzettjének válasza is. Kötelességemnek tartom,
hogyeztaválasztolvasóinkkal ismegismertessem.Visszaélnék
helyzetemmel, ha az írást elemezni vagy kommentálni kezde-
ném,csupánegyáltalánosmegjegyzést szeretnékhozzáfûzni.
Mélyenmegrendített, snemköltõi fordulatkénthasználomeze-
ket a szavakat,hogyegy tájékozott, akörnyezeteértékelésével
foglalkozó fiatalember, akit én személyesen ugyan nem isme-
rek, de írása alapján saját korosztálya és kulturális értelemben
vett csoportja jellemzõ tagjának kell tartanom, ilyen kevés
érzékenységet mutat korunk meghatározó folyamatai iránt.
Hogy a technológia mindenhatóságába vetett hit és a globális
környezeti és szociális problémák között számára – de itt
elsõsorbanazamegrendítõ,haigazaz,hogykorosztályaszámára
–egyetlenösszefüggés létezik:hogyarohamosanfejlõdõ tech-
nikasegítségévelmajdmindezekenaproblémákonúrráleszünk.
Én ezt az összefüggést, természetesen, éppen fordítva látom:
hogyaválságból,amelyetamaterializmusbavalóbelemerülésünk
idézett elõ, a kivezetõ keskeny ösvényre, ha egyáltalán létezik
ilyen,csaka tévesen fejlõdésnek tekintett technológiai forrada-
lomba vetett vak bizalom rabságából történõ szabadulás árán
léphetünkrá.Eztanézetkülönbséget, inkábbellentétet, apaksi
„üzemzavar”kapcsánfolytatott,eszámunkbanközöltsajtóvitaa
fentimondatoknál sokkalpontosabbanérzékelteti. G. J.

ZÁPTOJÁS, AVAGY „ÚJ ZRÍNYIÁSZ”?
Válasz Gerle János A rátóti csikótojás másik oldala (sic!)

címû nyílt levelére.

Tisztelt Gerle János!
Nyílt levelétolvasva tulajdonképpenelõször is zavarba jöttem.
Zavarba, mert írásának szövegvilága, érvelésének rendszere
egy másik. távoli univerzumból jött üzenetre emlékeztetett.
Egy olyan planétáról érkezett kiáltványra. ahonnét talán nem
pontosan látszik, hogy ez a bizonyos Föld nevû bolygó jelen
pillanatban, vagyis a harmadik évezred elsõ éveiben milyen is
valójában. Hogy itt éppenséggel a tudásalapú társadalom, a
globáliskommunikáció,anemzetekhatáránátívelõpárbeszéd
és együttmûködés, a szabad gondolatok és vélemények,
nyitottság, tolerancia és érték-pluralizmus korát éljük. Hogy
manapságmifelénkazolyanhuszonkilencévesekfiatalok,mint
amilyen én is vagyok, Ley-vonalak és élettengelyek helyett –
valamilyen furcsa indíttatásból –az Internetethasználják.Haa
földlakókrepülni akarnak szuperszonikus transzkontinentális
repülõjáratokra váltanak jegyet, és turulmadárról, táltos pari-
pákról legfeljebbhacsodálatos legendákban.eredetmítoszok,
verses regékszépirodalmi feldolgozásaibanolvasnak.Kozmo-
gramok tanulmányozása,naprakészhasználatahelyett a több-
ségmáskultúrák,máskultúrájúemberekmegértéseokánnyel-
veket tanul.Haaszkítákról,sumérokról,szarmatákról,vogulok-
ról, bantukról, pastukról akar többet megtudni, könyvtárba,
múzeumbamegy,egyetemre jár, régészeti feltárásokat,néprajzi

kiállításokatkeres fel, dehamenedéketkeres, rossznapjavan,
akkorGoethét, Puskint,Kantot,Dosztojevszkijt, Shakespeare-
t vagy éppen Arany Jánost, Kosztolányit, Pilinszkyt olvas
ahelyett, hogy táltoshoz fordulna az ártó szellemek kiûzése
végett. Autón, buszon, villamoson közlekedik. A metrót, föld-
alattit, mint ahogyan azt száz évvel ezelõtti, konflisozó õsei is
tették, a legkorszerûbbközlekedésicsodának,kortársmérnök-
építészetikonstnikciónak,high-techkomnmmikációscsatorná-
nak fogja fel. Maroktelefonon érdeklõdik édesanyja hogyléte
felõl a geomantia segítsége nélkül. Itt mi az AIDS és rák nevíí
betegségek gyógymódját keressük Attila sírja helyett. Olyan
globális,azemberiségegészétérintõetikai,moráliskihívásokra
keressükaválasz,mintamilvenaklónozás,akörnyezetszennye-
zés, aglobális felmelegedés, éhínség, szegénység, tudatlanság
ésbabonaság. Ittmia történelmet, a „múlt idõt” tanulásrahasz-
náljuk.Megszeretnénkbelõleérteni,hogyarasszizmus,vallási
türelmetlenség, a meg nem értés, intolerancia vagy éppen a
nacionalizmusmiért isokoztaannyiártatlan földlakóvesztétaz
elmúltévszázadoksarán.

Mindazonáltal. visszatérveazön levelének„érdemi” részé-
re, tiszteltGerle János, azt felnemfoghatom.hogyhaÖnazén
ízléspreferenciámtól eltérõ elõjelû kritikai elemzést fogalmaz
meg,miért is kell engemreflexbõl,mindenfajta tárgyilagosérv
nélkül, csúsztatással, butasággal, ostobasággal vádolnia.Miért
félattól,hogycsakúgy, függetlenül tõlemfoglaljonállást?Pusz-
tánazért,mert fontosnak tart valamit elmondaniegyépületrõl,
egy építészeti világlátásról? Miért kell ellenfél, ellenség Önnek
az íráshoz, véleménynyilvánításhoz?Miértkeresösszeesküvõ-
ket,pártkatonákat,nemzetvesztõérdek-összefonódásokategy
esztétizáló kritika mögött? Ha nincsenek abszolút igazságok a
kultúrában, hanem csak egymással versengõ interpretációk,
paradigmák, vélemények megközelítési metódusok vannak,
akkor miért nem bízza, botránykeltés helyett, a bölcs olvasó
belátására annak eldöntését, hogy melyik kritikai szöveg is áll
értékrendjéhez közelebb? Ön talán nem hisz a hasonló elven
mfiködõ,demokrácianevû„találmányban”?HaDévényiSándor
elképzeléseirõl, szakmainívójáról azépületebeszélhet, akkor
engedtessékmeg,hogyrólammegazújságbanleközölt szöveg
tegye ugyanezt, az Ön hitelrontó kommentárja nélkül. Miért
állítbeengemazorganikus(szerves)építészetstílusésDévényi
ellenségének,amikor, felteszem,olvasta írásomataNépszabad-
ságbanSiklósi-Turfherendiépületérõl, illetveDévényiBagoly-
vár éttermérõl az OCTOGON Téglaépítészeti guide-jában’?
Miért sugalmazza mindenfajta szövegszerû bizonyíték nélkül,
hogyénleakarombontatniDévényiépületét,amikorénsemmi
ilyet nem írtam, nem gondoltam, nem indítványoztam’? Miért
vádolengem,huszonkilencéves,a függetlenségébõl élõépíté-
szetkritikust pártkötõdésekkel akkor, amikor az elmúlt évek
történései egy sor bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy éppen
azépítész-társadalomaz, amiezer szituációbankompromittá-
lódott a politika által. Miért nem hajlandó sanszot sem adni az
Önétõl eltérõvéleményeknek?Miért vádol,párbeszédhelyett?
Hová vezet ez? Martinkó József

MÉG EGYSZER A FORRÁSKÚTRÓL
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CSETE GYÖRGY
VÁLTOZATOK EGY HÄNDEL-TÉMÁRA

A Gellért-szálló teraszán beszélgetünk Dulánszky Jenõvel
(1936-2000),akiavilághírûvé lettorfûiForrásháztóladebreceni
toronytemplomigvolt emberöltõnyi idõrebarátom,kollégám,
alkotótársam egyszerre. Vitákról, építészettörténeti hamissá-
gokrólhallott, tisztázandóügyekrõl, s tért haza.Másikvilágból
érkezett,elmúltszupernóváról, spirálgalaxisbólésmivelmagam
isaffélegalaktikus túrárakészülök, jó leszazeszmecsere,hajt a
kíváncsiság:merre, smelyik járattal induljak?

Tõlünk nem messze egy nagyon ismerõs világmodell (?)
áll, kíváncsian nézzük mi is az érdeklõdõket, tetszik a tömeg.
Bárkorábban is lettekvolna!

MégazApolló-programidõszakábanvoltunk,amikorerdõ-
ben, rejtve építettük az Ég és a Föld tengelyére, a vízre, fényre
forrásházunkat (LásdCharles Jencks:What isPost-Modernism,
Academy Editions, London, 1956-1996; Evolutionary Tree of

Post-ModernArchitecture,1960-1990),ûrhajónkazonbanmoc-
canatlan maradt. Jeffrey Cook professzor (Seeking Structure
from Nature, Birkhäuser Verlag, Basel-Berlin-Boston, 1996)
Pécsrõlkivitettemagátanémaházhoz,szótlanulmegállt,körül-
járta,visszaülta taxiba,aztánhazarepültKaliforniába.Meghalni.
Itthonhallgatásövezteforrásházunkat,akárcsakkésõbbiûrszer-
kezetünket: ahuszonötéveszenteltÁrpádházi SzentErzsébet-
templomunkat.EgyüttépítettepapjaaVörösCsepelmunkásai-
val.Amegszállókadtákavillámhárítótpálinkáért.

Mi lesz ez, Atya, csillagvizsgáló? – kérdezte egy járókelõ
SzenderffyFerencplébánosúrtól, aki fenndolgozott akupola
tetején. Igen,csillagvizsgáló–hangzottaválasz.Megszenvedtük
akkoribanazzal, az1975-ös „tulipánvita”után.Akkor iskopog-
tunk,amikorkimentünkaszobából.AzEgyházügyiHivatalnak
semmi sem volt elég kevés. A félgömbnél aztán nem tudtunk
továbbhátrálni, „egyszerûsödni”. Ígykerült végül ahalásztelki
téglapillérekre, „sasokra” aza a megálmodott, de meghiúsított
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faszerkezet, amely Dulánszkytól eredetileg Kistelegdi István
ravatalozójárakészült.Ahalásztelki templomothozzánemértõ
kezek rontják azóta is, betört koponyám a tanúm, de nem baj:
az istenházaszépmodelljemost itt áll elõttünk,kõbõl, csakmíg
ott Csepel szigetén, a királyi ménes hajdani legelõjén (Anony-
mus)húszméteresátmérõvel, itt, aGellért térenszobányiméret-
ben.Amott templom,de itt is szenthely: csodált „forrásház”de
nemmintamagyarorganikusépítészetimozgalomemblemati-
kus épülete, eredete. E történelmi helyen így találkozhatott
SzentgellértpüspökÁrpádháziSzentErzsébetkegyesalakjával,
merániGertrúdésa jámborEndrekirály lányával.Csoda? Igen,
csoda, rózsacsoda, ha felnézel a forrásházban az égre, látod a
forgórózsátvagyDNS-spiráltnetán távoligalaxist, ahová igyek-
szünk.

Duli, Jenõ, mennünk kell! Indulunk: …5, 4, 3, 2, 1. Start!
Isten velük! Isten velünk.

2003. július

Váratlanörömvolt felfedezniaBartókBélaút tengelyében,
a Duna partján fehérlõ templomunkat, amelyet érdeklõdéssel
fedeznek föl az emberek, jó volt olvasni a dícsérõ szavakat,
még úgy is, hogy közvetlenül nem nekünk szóltak. Dévényi
Sándor, Ekler Dezsõ, Gerle János, ezt köszönjük, mindössze
annyit kérünk, hogy a múltat is látva most már véssék kõbe
annakaháromnakanevét is, akikeddigkimaradtakazünnep-
lésbõl: Csete György, Dulánszky Jenõ, Kistelegdi István.

Az építészettörténet így lesz igazán hiteles. Azt hiszem,
érthetõ,miértnemadokénanyagotakészülõ „Magyarorgani-
kus építészeti kalauzhoz”. Jó nekem a másik is.

CseteGyörgykérésének,hogylevelétkiegészítésképpenközöl-
jem,szívesenteszekeleget.Ezzelazépítészetigondolkodásban
összefüggõ folyamat részeként áll elõ több jelentõs építészeti
alkotás,mégakkor is,hanemértekegyetanyilvánvalóanalógia
mellett semafaszerkezetésakõkupola ilyenazonosításával.Az
analógia léte azonban e sok keserûséggel megterhelt korban
minden érintett számára büszkén vállalható. G. J.


