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vagy a liverpooli angyalarcú lonsdale Elmes, a st. george’s 
hall megalkotója, ki e futballpályát meghaladó palotaóriás 
megépítését nem érhette meg – odahalt fiatalon, és az építését 
társa, Cockerell fejezte be…? Charles barry volt tán a mestere, 
aki a brightoni Képzõmûvészeti Akadémiát még görögös 
klasszicizáló stílusban tervezte, de elpártolt fiatalságának olasz-
reneszász eszményétõl, és a Temze-parti „Parlamentek Anyja” 
tervével elindította a neogót redivivuszát…? 

Tán inigo Jones, számos, a Whitehallban terpeszkedõ 
minisztérium és a banqueting hall tervezõje, mennyezetén 
rubens freskóival…? sir Christopher Wren, a londoni szent 
Pál-katedrális megalkotója, fél lábbal aki csillagász volt…? Av-
agy segítõtársa, az ördöngös-leleményes hawksmoor? ó, nem, 
emezek Xvii–Xviii. századi mesterek, és nyilván óratornyos 
tündérpalotám megalkotójának nemzedékekkel elõtte jártak. 

Mintha nem tudnám nagyon is jól. Akinek mestermûve, a 
leedsi városháza iránti olthatatlan szerelmem lángadozását nem 
fogja eloltani, csak a halál. Cuthbert Brodrick volt az építészgéniusz 

– az õ rajztáblája, az õ keze vonása. Ki volt, mi volt, hova tûnt? 

3 Cuthbert brodrick (�822–�905) fiatal éveiben, vázlatkönyvvel a kézben, 
hosszabb tanulmányútra ment olaszországba. harmincéves volt, amikor 
a leedsi városháza pályázatán, �852-ben elsõ díjat nyert. építése hat évig 
tartott. itt nem követhetjük a belsõ veszekedések és a változtatások történetét, 
de mindez valamelyest kiderül abból a tüneményes akvarellsorozatból, amelyet 
brodrick �854-ben állított ki londonban, a Királyi Akadémia tárlóiban– az épület 
díszlépcsõjének változatairól, melyek közül egy sem épült meg. A városháza 
felavatása után a sajtó velencei reneszánsz belsõ terekrõl számolt be nagy 
elismeréssel, de a fõhomlokzat „barokkos beütését” fanyalogva fogadta. A 
századfordulón a közízlés a klasszicizáló eklektikától elfordult – a neogótika 
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Egyike azoknak a kivételes embereknek, akik számomra, amíg 
élek, halhatatlanok. nem tudok semmit átadni a lényébõl 
azoknak, akik nem ismerték. semmilyen jelzõ nem írja le, nem 
teszi megközelíthetõvé valakinek a személyiségét, aki olyan 
gazdagon, színesen és teljeskörûen ki tudja bontakoztatni saját 
egyéniségét, mint õ. Az egész életét, környezetét, kapcsolatait 
meg tudta formálni anélkül, hogy ehhez bármilyen formát, 
gesztust, viseletet kölcsönöznie kellett volna. zavarbaejtõen 
szembesített mindenkit a saját lényével, jelenlétével, ami csak 
azért volt zavarbaejtõ, mert ez szokatlan viselkedés, nagyon 
kevesen képesek rá. otthagyta az olajmérnöki állást, hogy 
valahol otthonra találhasson, és minden erejét a kultúrának és 
választott városának, szentesnek szentelje. Könnyebb volna 
megmondani, mivel nem foglalkozott a szentesi múzeumban, 
ahol egyszerre dolgozott és lakott, mint hogy hányféle téma-
körnek lett mindannyiszor kutatója, amikor a gondviselés azt a 
témát a nyakába sózta. Mindennel és mindenkivel foglalkozott, 
aminek és akinek köze volt szenteshez, elfeledett életmûveket 
fedezett fel, mûvészekét, tudósokét, mesteremberekét, ame-
lyekbõl kiállításokat rendezett, kiállításokat, amelyek egyszerre 
tudtak országos jelentõségû tárlatok és vidám helyi események 
lenni. Kérlelhetetlenül tartotta magát az események általa elfo-
gadható rangjához és színvonalához, miközben elsõsorban az 
vezette, hogy civilizációt teremtsen egy vidéki városban, ahol 

A kézikönyvek gyanúsan szûkszavúak: a nagy angol élet-
rajzi lexikon nem tud róla. Ez a nagyformátumú építõmûvész3 
a leedsi gabonatõzsde ovális-kupolás palotáján kívül mintha 
alig épített volna jelentõset. osztozott a szigetország másik nagy 
építészgéniusza, Charles rennie Mackintosh sorsában. Az el-
lene bandába verõdõ pályatársak. A középszer. A hörcsöglelkû 
irigység. Elhúzódtak tõle. Kigolyózták. Elmarták. 

„nemzetközinek” csúfolt pályázaton brodrick még elvitte a lille-i 
katedrális tervének elsõ díját; s jóllehet, kápolnakoszorús alaprajzában, 
felszökellõ támíveivel, fõportáljának a rheimsi székesegyház Paradí-
zum-kapuzatára emlékeztetõ részletképzésében a roppant építményt 
a francia gótika szellemében fogalmazta meg, kivitelezésével országos 
botrány lett volna, ha megbízzák. Erõs a gyanúm, minden francia úgy 
érezhette: inkább halva lássák, mintsem hazáját az a szégyen érje, 
hogy lille székesegyházát egy sale métèque angol építõmûvész 
tervei szerint építsék fel. nem szegte kedvét, nem csorbította 
franciarajongását. Átköltözött bretagne-ba (akárcsak közel három 
évtizeddel utána Mackintosh). Tengerparti nagy sétákat tettek, ak-
varelleztek; elmerengtek a múltakon. 

második divathulláma következett. brodrick pedig életre-halálra elkötelezte 
magát az olaszosfranciás reneszánsz mellett, s így azután, a késõbbi pályázaton (lon-
doni kormányépületek [�857], nemzeti Képtár [�866], manchesteri városháza [�867]) 
terveivel rendre kudarcot vallott. 
Akárcsak az országos tekintélyû sir John soane (�753–�837), mestermûvei 
utóéletével brodrick sem volt szerencsés; a közép-angliai hullban a Királyi 
Tudományintézet (�847)és a városháza (�86�) pompás épületeit lebontot-
ták; míg a scarborough-i nagyszálló ma is áll. Tüneményesen rajzolt/festett, 
hetvenegy rajzát és akvarelljét a ribA – az Angol építészegylet õrzi gyûjte-
ményében.

attól, kényszerûen, régóta elszoktak az emberek. A civilizáció 
nem egyéni teljesítmények halmaza, hanem a közösség szelle-
mi igényének átlaga, szolgálata a folytonos felülemelkedés és a 
folytonos alázat egyensúlyát követeli. Úgy volt erre évtizedeken 
át képes, hogy különféle kutatási tárgyaival mély, szeretetteljes 
közösséget vállalt, alkalmi rajongásai tökéletes összhangban 
voltak mindennapi életével, és élete is belefolyt a maga kedvére 
kiszemelt munkáiba. interjúalanyai azonnal családtaggá váltak, 
s megajándékozta õket az önbecsülés, a társadalmi értékrend 

– legalább az õ fennhatósága alatt kibontakozó helyi civilizáció 
határaiig terjedõ – helyrebillenésének élményével. Ezek azon-
ban csak száraz tények, a halhatatlanságra kevés magyarázat. 
valójában kevésszer találkoztunk, az utóbbi években végképp 
ritkán. Õ sûrûn küldözgette éves programjait, egy évre elõre 
gondosan megtervezve a találkozókat, elõadásokat, filmbemu-
tatókat és kiállításokat. Minden eseményhez részletes magyará-
zatot fûzött, teletûzdelve személyes élményeivel. De akár jöttek 
a levelek, akár nem, létének tudata az elsõ találkozás óta álland-
ónak maradt bennem. hogy õ van, teszi a dolgát a lehetséges 
legmagasabb szintû elkötelezettséggel, hogy egyáltalan lehet 
olyannak lenni, úgy élni, az életet halálosan komolyan venni és 
mégis könnyedén, folytonos elégedetlenséggel a kibírhatatlan 
körülmények és folytonos vidámságban az emberen mégis 
uralkodni tudó derû miatt. borzasztó, hogy hosszú betegséggel 
kínlódva kellett elmennie. nem én veszítettem el, hanem azok, 
akik ezután születnek.



Fent: kuli lászló: családi ház, pilisszentkereszt • lent: Fábián rigó tamás és mtsai: családi ház, budapest, Xii. kerület



tizenhetedik évfolyam – téli szám – ára 540 ft.

kiss simon olivér – czégány sándor: társasház, budapest, Xii. kerület – távlati kép


