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IN MEMORIAM
ÁRVA VINCE 

(1932–2008)
Árva Vince atya elment közülünk, mert Keletről eljött érte 
a Fehér Barát, ki még gyermekkorában meghívta őt a 
Fehér Barátok rendjébe, s kinek kezébe letette az Egy Égi 
Rend megtartásának örök fogadalmát. Elment, de csak 
fizikai valójában. Elment, hogy az egységes égi rend testet 
öltéséért áldozatot vállaljon, hogy álljon vissza az ősi rend. 
Bízva a magyar nemzetben, mint ahogy elődeitől ő is ezt 
kapta. Minden hazáját szerető, hitét megtartó ember szá-
mára örökül hagyta, hogy közös imával, énekkel, engesz-
teléssel és liturgiával kérjük Nagyboldogasszonyunkat, a 
magyar szenteket, köztük Boldog Özsébet, valamint az 
összes pálos remete barátot a Szent Szellem által, hogy 
járjanak közben Mindenható Urunknál, Jézus Krisztusnál, 
hogy mentse meg hazánkat a halálos veszedelemtől, állít-
sa vissza a teremtő ősi rendjét és az Őt képviselő Szent 
Koronánk jogát, ősi hitünk szerint szeretettel gyújtsa újra 
a remény lángját, segítse Boldog Özséb szentté avatását, 
valamint támassza fel a törvénytelenül jogfosztott, Boldog 
Özséb által alapított ősi magyar pálos rendet. 

Így Vince atya emlékére kérünk mindenkit, akit illet 
és aki teheti, ősi hitünk köz-ős-ségének jeleként fogjuk 
meg egymás kezét és köszöntsük egymást a szeretet és a 
békesség jelével, hiszen az általa szeretettel és Pilisszántó 
közösségének egyetértő erejével Özséb sírja felett állított 
kereszt, igaz az égetés jelével, ma is áll, hirdetve a 759 évvel 
ezelőtt alapított rend egyetemes létét, jogfolytonosságát.

Árva Vince atya élete fő céljának, az 1250-ben, magyar ala-
pítással létrejött ősi pálos rend újjászervezését, a lelkiség 
felélesztését és Boldog Özséb szentté avatását tartotta. 
Vince atya meggyőződéssel vallotta a levéltári és rendtör-
téneti kutatásai alapján, hogy a pálos rend „Szentkereszti” 
kolostora és temploma Pilisszántón, az öreg temetőben 
van, s ezt régészeti feltárással is alátámasztotta. Ennek 
ellenére van olyan szakember, aki nem csak ezt, hanem 
Özséb létét is kétségbe vonja. Történészek, régészek, mind 
a mai napig véleménykülönbségen vannak az eredeti, ún. 
anyakolostor helyének meghatározásában. Egy részük 
esküszik a Kesztölc mellett található gótikus pálosrendi 
romokra és mereven elutasítja a pilisszántói középkori 
templomromok pálos létét, míg a másik részük ennek az 
ellenkezőjét vallja. Sajnálatos módon, mindent kizáró 

bizonyíték egyik helyszín mellett sem szól, csak az ott 1270. 
január 20-án eltemettett rendalapító és az őt követő két 
utódja holttestének megtalálása volna perdöntő bizonyíték. 
A pálos hagyomány, mely még elevenen élt Esztergomban 
az 1800-as évek közepén, hiszen ekkor történt az első visz-
szatelepítési kísérlet, főpásztori szinten is tudni vélte, hogy 
az anyakolostor helye Pilisszántó volt. Álljon itt Scitovszky 
János bíboros, esztergomi érsek 1856-ban kiadott Eszter-
gomi Főtemplom 1856-diki augusztus 31-dik napján vég-
bement Fölszentelésére című munkájának részlete: „Bol-
dog Eusebius esztergomi születésű, fiatalkorában lett 
esztergomi kanonok: de szíve mindig a remete élet után 
vágyott. A Pilis hegység völgyeiben sok istenfélő remete 
tartózkodott. Ezek ismervén Eusebius kanonok jó szívét 
és hajlamát, őt Esztergomban sokszor meglátogatták, ki-
ket mindig szívesen fogadott. Végre Vancsay érsek engedel-
mével búcsút vett az esztergomi káptalantól, s mint reme-
te a Pilishegység völgyeibe költözött. Pilis-Szántó mellett 
volt egy hármas barlang, itt vette lakását Eusebius, s a sz. 
kereszt tiszteletére egy kis remete kápolnát épített. Ott élt 
tehát Eusebius, többször társalkodván a hegység többi 
remetéivel. Egykor ily látást vőn. Szétszórt tüzecskéket 
látott, melyek végre egy csomóba olvadtak össze. E látványt 
ő így magyarázta: a szétszórt tüzecskék a szétszórt reme-
téket jelentik; illenék tehát, hogy valamint a szétszórt 
tüzek egy gomolyba mentek át; úgy a remeték is egy ház-
ba gyűljenek össze. Ez időtől fogva azon volt Eusebius, 
hogy a magyar remetéket összegyűjtse. Elment ezért a 
Pécs vidékén lévő ireghi remetékhez is, sőt elment Rómá-
ba IV. Orbán pápához is, kinél aquinói sz. Tamás közben 
járására kihallgatást nyert. Eusebius megalapítá a remete 
barátok rendjét, ő volt azoknak első elüljárója vagyis pro-
vincziálisa.”

A temetésről idézzük P. Gyéressy Ágoston Boldog 
Özsébről írt könyvéből a rendalapító halálát: „Bár szemében 
gyilkos láz csillog, hangja mégis elég erős. Kéri Testvéreit, 
hogy folytassák azt, amit Isten akaratából megkezdtek. 
Szeressétek ezt a Rendet, szeressétek Reguláját, szeressétek 
a közös élet gyakorlatait... S miután elbúcsúzott tőlük 
külön-külön s megáldotta őket, hálát adott Istennek min-
den jótéteményéért, a Testvérek szeretetéért s imádkozott 
értük s a Rend jövőjéért, majd a haldoklók szentségeiben 
buzgón részesülve, Jézus és Mária legszentebb nevével 
ajkán csöndesen és sugárzó arccal szenderült el az Úrban: 
1270. január 20-án, alig 70 éves korában, remetéskedésének 

24-ik, rendfőnökségének 20-ik esztendejében... Ott temet-
ték el a szent kereszt tiszteletére emelt kápolnában.”

A Boldog Özséb alapította ősi pálos rend 
gyásznapjaihoz vezető út

A XVIII. század egyházellenes politikája a pálos szerzete-
seknek sem kedvezett. Ezek-
ben a megalázó és vészterhes 
időkben II. József, ki nem 
volt hajlandó magát megko-
ronáztatni a keresztény álla-
miságot és a Szent Korona 
tant megjelenítő Szent Ko-
ronával, s így az ősi törvény 
szerint önként lemondott a 
törvényes magyar uralkodói 
joggyakorlásról, az 1784-ben 
kiadott rendeleteivel a Bol-
dog Özséb által alapított ősi 
pálos rend kormányformáját 
felforgatta, elöljáróinak jog-
körét megnyirbálta. 1786. 
február 7-én koholt vádak 
alapján, jogtalanul kiadott 
feloszlatási rendeletével az 
ősi pálos rendet nyilvános 
működésétől megfosztotta. 
(„Mivel tudomásunkra ju-
tott, hogy a magyarországi 
pálos rendben és tartomá-
nyaiban a kolostori fegyelem 
teljesen aláhanyatlott, jónak 
tűnt előttünk, hogy nevezett 
rend tartományainkban tel-
jesen eltöröltessék, javai a 
Vallásalaphoz csatoltassanak, 
tagjai pedig, ha alkalmasak, 
alkalmaztassanak az iskoláknál vagy a lelkipásztorkodás-
ban, ha pedig nem, akkor nyugdíjaztassanak.”)
A ma Magyarországon működő, lengyel központú magyar 
pálos rendtartomány – Vince atya levéltári kutatásai alap-
ján – bizonyítottan nem azonos az Esztergomi Boldog 
Özséb által alapított ősi renddel, mert VI. Pius pápa 
Apostolici Sedis Auctoritas kezdetű, Rómában 1784. de-
cember 3-án kelt brévéjében két évvel annak feloszlatása 
előtt kimondta a lengyel tartomány függetlenítését a rend-
főnök joghatósága alól, vagyis a lengyel tartományt ko-
rábban kivette az egységes, Boldog Özséb alapítása óta 

jogfolytonos OSPPE rendfőnökének joghatósága alól, bár 
ez ellen a Jasna Góra-i pálosok hevesen tiltakoztak.   

A Boldog Özséb alapította ősi pálos rend 
újjászületéshez vezető út

Az 1918-ban kiadott Egyházi Törvénykönyvhöz alkalma-
zott pálos konstitúciót 1930. 
május 29-én XI. Pius pápa 
jóváhagyta. A Religiosas 
virorum Familias kezdetű 
apostoli levélben a pálos 
rend ről ezt írja: „A nevezett 
rend, amelynek tagjai most 
közös életet élnek, ősrégi 
eredetű, bár a Szentszék sza-
bályos jóváhagyását csak a 
XIII. században nyerte el.”

A magyar pálosoknak a 
rend nyilvános gyakorlásá-
nak kisebb megszakítások-
kal bíró 150 éves szünetelte-
tése után 1934-ben sikerült 
újraéledniük, mikor lehető-
ség nyílt „a pálos lelkiség” 
hazatelepítésére Lengyelor-
szágból. A rend ősi magyar 
szellemiségének kibontako-
zását azonban megakadá-
lyozta a lengyel irá nyítású 
alárendeltség és a kommunis-
ta dikta túra, amely 1950 ta-
vaszán ismét feloszlatta a 
rendet. Ekkor hazánkban a 
pálos szerzetesek száma 38 
volt, és bár nagy részüket 
bebörtönözték vagy inter-
nálták (ketten közülük vér-

tanúságot szenvedtek), a tagok toborzása titokban folyta-
tódott, így jött létre az ún. klandesztin (titkos, rejtett) 
pálos rend. Kockáztatva a meghurcoltatást és a bebörtön-
zést, a rejtőzködő novíciusok és szerzetesek rendszeresen 
találkoztak, fogadalmat tettek, tanulmányozták a rend 
történetét, titokban élték a pálos hivatást. 1956 után tovább 
folyt a titkos rend üldözése. Amikor 1961. február 7-re 
virradó éjszakán Páter Bolváry Pál rendfőnököt letartóz-
tatták, Páter Árva Vince vette át a pálosok vezetését. 

Vince atya 1932. október 14-én Rimócon született. 
Gimnáziumi tanulmányait Pápán végezte. A teológia 
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zést, a rejtőzködő novíciusok és szerzetesek rendszeresen 
találkoztak, fogadalmat tettek, tanulmányozták a rend 
történetét, titokban élték a pálos hivatást. 1956 után tovább 
folyt a titkos rend üldözése. Amikor 1961. február 7-re 
virradó éjszakán Páter Bolváry Pál rendfőnököt letartóz-
tatták, Páter Árva Vince vette át a pálosok vezetését. 

Vince atya 1932. október 14-én Rimócon született. 
Gimnáziumi tanulmányait Pápán végezte. A teológia 
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befejezése után 1959. június 14-én pappá szentelték. Kü-
lönböző kápláni helyek után – miközben az ötvenes évek-
től aktív tagja és vezetője lett a titkos pálos rendnek – 1968-
ban Esztergomba került könyvtárosnak, 1970–73 között 
a Keresztény Múzeum igazgatója volt. 1976-ban került a 
márianosztrai plébánia élére. 1982. augusztus 22-én a len-
gyelországi rendfőnök is megerősíti a titkos Rend vezeté-
sében. 1984–85 között a Római Magyar Intézet növendé-
ke, ahol a szentté avatási kongregációban diplomát szerez. 
1985-ben Lékai László, esztergomi érsek hivatalosan is 
megbízza Boldog Özséb szentté avatásának elérésével, az 
ehhez szükséges dokumentumok összegyűjtésével. A rend-
szerváltáshoz közeledve mindent elkövet, hogy a pálosok 
nyíltan gyakorolhassák tevékenységüket és jogi rehabili-
tációban részesüljenek. Ennek érdekében felterjesztette 
Rómába a titkos pálosok névsorát, akiknek szerzetesi mi-
voltát a Szentszék 1989. május 20-án elismerte. 1992. feb-
ruár 17-én pedig a Legfelsőbb Ügyészség rehabilitálta a 
meghurcolt pálosokat. 

A lengyelországi központú pálos rend természetesnek 
vette, hogy a magyar alapítású pálos rend lengyel vezetés 
alatt fog újraindulni. 1989-ben 4 kolostorban kezdődhetett 
el a lengyel vezetés alatti pálos élet és ezzel egy időben P. 
Máthé Pétert nevezték ki megbízott tartományfőnöknek. 
Közben a magyar állam Vince atya közbenjárására vissza-
adta a pálosoknak a budapesti Nagyasszonyunk Szikla-
templomot, ahol csaknem 40 éves kényszerszünet után, 
1989. augusztus 27-én mutattak be újra szentmisét. 1990-
től a Sziklatemplom igazgatója s a rend országos gondno-
ka lett. Ettől az időtől kiéleződött a feszültség a lengyel 
ve zetésű rend és Árva Vince között, aki a fokozatosan elő-
került bizonyítékok alapján döbbent rá, hogy ő valójában 
nem a Boldog Özséb által alapított Első Remete Szent Pál 
Szerzetének Rendjében (Ordinis Sancti Pauli Primi Eremi-
tae) van, hanem az eredeti szellemiségétől és lelkiségétől 
eltérő (egyébként jóindulatú) lengyel pálosok között. 1994-
ben a lengyelek „megkérik”, hogy hagyja el a rendet, de 
ezt Rómában – az error invicibilis (legyőzhetetlen tévedés) 
figyelembevételével nem hagyják jóvá, viszont a renden 
kívüli életet javasolják számára és közlik vele, hogy még 
nem alkalmas az idő a magyar rend újraindításhoz. Ettől 
kezdve különböző helyeken lelkipásztori szolgálatot látott 
el. Nyugdíjazása előtt mint a „Boldog Özséb alapította 
pálos rend legyőzhetetlen tévedés alapján lévő örökfoga-
dalmas tagja” Pilisszántón élt és dolgozott, miután a Va-
tikán, a lengyel pálosok kezdeményezésére, 2004. május 
28-án kelt határozatával kinyilvánította, hogy P. Árva 
Vince nem tagja többé a lengyel központú rendnek. Ezután 

„Árva magányában” már csak a szentté avatás teljes doku-
mentációjának összeállítására és a pálos lelkiség belső 
lángocskáinak szétosztására szentelte életét.

2008. december 13-án, halála előtt egy nappal, a pálos 
rend teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján 
munkatársai közvetítésével az MVSZ elnökének további 
ügyintézésre átadta Boldog Özséb elkészült, 17 kötetbe 
rendezett szentté avatási dokumentációját. 

Árva Vince atyát 2008-ban nyugdíjazása, s így Pilis-
szántóról való elköltözésének kényszere megakadályozta, 
hogy augusztus 15-én a Pilisszántó-Csíksomlyó pálos za-
rándoklaton részt vegyen. Úgy döntött, hogy az utat no-
vember 17–19 közt teszi meg, hogy háláját leróva megkö-
szönje a Csíksomlyói Szűzanyának azt a lelki támaszt, 
amivel befejezhette a szentté avatási peranyag összeállítá-
sát, hogy a Magyarok Világszövetsége felvállalta az ügy 
végigvitelét, és hogy kérje a Szűzanya közbenjárását a püs-
pöki karnál és a Szentszéknél, hogy vegyék pártfogásukba 
a szent ügyet. Miután ezt megtette, november 19-én este 
a csíksomlyói kegytemplomban áldozott, ezután érte 
szállásán a végzetes baleset. Marosvásárhelyi életmentőnek 
tűnő műtétje után december 10-én szállították Budapest-
re, de állapota fokozatosan romlott. 2008. december 14-ére 
virradóra megtért Teremtőjéhez. 

Az ősi magyar pálos rend valós tényeken alapuló történe-
tének feltárása és nyilvánosságra hozása, a rend helyreállí-
tása a nemzetünk teremtett lelkeinek megmeneküléséhez 
és felemelkedéséhez vezető út kulcskérdése, ahogyan ez 
az ősi igazság Pázmány Péter szájából is elhangzott: Et tu 
Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum iti-
dem decrescis. (Te is Magyarország, édes hazám, a pálosok-
kal fogsz növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.)

Kívánjuk, hogy Vince atya végakaratának megfelelő-
en álljon vissza az egységes önálló ősi rend, ahogy ezt az 
1308. december13-án Budán kelt oklevél záradéka is bizto-
sítja: „Egyszóval tehát egy embernek se legyen megenge-
dett ezt, az adományozásunkról és a kinevezésről szóló 
oldalt megsérteni, vagy azzal meggondolatlanul és elbiza-
kodottan szembeszállni. Ha valaki azonban előre felteszi 
magában, hogy ezt megkísérli, az a mindenható Istennek 
és a boldog apostoloknak, Péternek és Pálnak haragját 
fogja magára vonni.”

Miskolc, 2009, január.15. Remete Szent Pál napján

Rostás László
(Az emlékezés szerkesztő által rövidített változata)

Az olvasóknak is megvan a maguk sorsa. A könyvek meg-
keresik a nekik való olvasót, ennek nem elhanyagolható 
lehetősége a könyvajánló. Majd egy éve gyűlnek azok a 
könyvek, amelyeket a Reménybeli Olvasó szíves figyelmé-
be szeretnék ajánlani, mert hálás vagyok, hogy véletlenül 
rámtaláltak. Az egyiket egy barátom ajánlotta, a másikra 
a szerző hívta fel a figyelmemet egy beszélgetés során, de 
színesebb történet is akad: a harmadikra meglepődve fi-
gyeltem fel a kirakatban, arra vágyva, hogy belelapozzak, 
ha hozzájutok, s már aznap este telefonált régi ismerősöm, 
hogy elhozná nekem a könyvet, amelyet jó barátja írt, s 
ha jónak látom, írjak róla. A negyedik éppen akkor került 
a kezembe, amikor egy tanulmány írásában végképp el-
akadtam, ő pedig egyszerre megvilágosított, hogy merre 
tovább. Az ötödiket ajándékba kaptam, a legjobbkor, mert 
egy másik tanulmány megírásában volt nagy segítségem-
re. Remélem tehát, lesz, akinek épp jókor jön ez az ajánló.

• tematikai időrendbe sorolva a könyveket, az első rudolf 
Steiner 1904–05-ös előadássorozata. A német teo zófusok 
számára két pünkösd közé feszített előadások a pünkösd 
okkult értelmezéséről, mint az emberi szellem szabadsá-
gának ünnepéről szólnak. Steiner előadásról előadásra 
bontja ki a kozmikus emberi fejlődés számára alap vető 
jelentőségű és azt értelmező mítoszokat, azaz az em berek 
számára felfogható és továbbadható formába csoma golt, 
nélkülözhetetlen útmutatásokat, és ismerteti az azo kat 
teremtő ezoterikus körök tevékenységét. Így esik szó a 
görög misztériumokról, a rózsakeresztesekről, a templo-
mosokról, a manicheizmusról, a szabadkőművesekről (és 
a szabadkőművesség történetének mélyén rejtőző eredeti, 
elfelejtett impulzusokról). Ennek a lenyűgöző panorámát 
felrajzoló előadássorozatnak a középpontjában – ezért 
különösen fontos, mondhatom, kötelező olvasmány – az 
építés misztériuma áll. Az építésé, amely minden apró 
gesztusában a kozmikus építés része, ami tudatosan vagy 
öntudatlanul, de mindenképpen teremtő aktus, amely a 
világot és a jövőt közvetlenül formálja. Amelynek a külső, 
a lerombolt (jeruzsálemi) templom megépítését követően 
a belső templom felépülését kell szolgálnia: hogyan válhat 
maga az ember Isten nevének – az Énnek – helyévé, meg-
szentelt templomává. A kozmológia, amelyet Steiner más, 
későbbi műveiben részletesen leírt, nem tekinthető át a 
születés és halál közé zárt életből, de mindnyájan folya-
matosan részesei vagyunk újratestesülő énünk révén.

IN MEMORIAM
A könyvben nem könnyű elmélyülni, Steiner sajátos 

gondolatfűzése a megszokott befogadást megnehezíti. A 
fordítás szóhasználata, néhol botlásai e nehézséget fokoz-
zák, úgy is felfoghatom, az olvasót fokozott figyelemre 
kényszerítik. (Rudolf Steiner: A templomlegenda és az arany-
legenda. Genius, a Magyar Antropozófiai Társaság kiadása, 
2007. fordította Drahos Sándor)

• dr szilágyi andrás neurológus és pszichológus, emellett 
szenvedélyes gyűjtő. A gyűjtőknek abból a fajtájából, aki 
úgy talál rá érdeklődése tárgyára, mint rendelt hivatására, 
és onnan kezdve nincs nyugta, ameddig az utolsó össze-
gyűjthető objektumot gombostűre nem szúrta. Eközben 
a gyűjtendő jelenségre vonatkozó minden ismeretet is 
begyűjt, ami óhatatlanul magával hozza a források kritikus 
értékelését is. Így lesz – nemegy példa van hasonlóra a leg-
különbözőbb tudományterületeken – amatőr gyűjtőből 
egy tárgykör avatott tudósáva, legalábbis abban az érte-
lemben, hogy a lehetséges ismeretek legteljesebb körének 
birtokosa. 

Dr Szilágyi András rotundákat gyűjt, könyve a kárpát-
medencei középkori centrális templomok eddig legtelje-
sebb katalógusa. Táblázatokba, rendszerbe illsztve ismer-
teti mindazokat a körtemplomokat, amelyek létéről írásos 
emlék, régészeti lelet tanuskodik. Közli a rájuk vonatkozó 
forrásokat, helyszíni bejárásai alapján megerősítve vagy 
helyesbítve azok állításait. Választ keresve a gyűjtemény 
darabjainak eredetére, építészettörténeti összefüggéseire, 
kénytelen volt áttekinteni a vonatkozó szakirodalmat, sze-
mélyesen tanulmányozni a Kárpát-medencétől távol eső 
emlékeket is. Ezért a leltár kiegészül a könyv felét kitevő 
építészettörténeti összefoglalóval a szakrális funkciójú 
centrális épülettípus évezredeket átívelő történetéről, fej-
lődéséről, formaváltozatairól. Ez a történelmi elemzésekkel 
kiegészített összefoglaló jól tagolt, jól áttekinthető rendsze-
re, lényegre törő megfogalmazásai miatt minden építészet-
történet iránt érdeklődő számára élvezetes olvasmányt 
jelent. Sajnálom, hogy a szerző ragaszkodott saját rajzainak 
közléséhez, ezek az ábrák a kötet szakmai hitelét gyengítik. 
(Dr Szilágyi András: A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái 
és centrális templomai. Semmelweis Kiadó, 2008.)

• klein rudolf úgy cikázik az építészeti témák között, mint 
előadóként Japán, Izrael, magyarország és Szerbia egyete-
mei között. Mint teoretikus írt a századfordulóról, jeles 
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befejezése után 1959. június 14-én pappá szentelték. Kü-
lönböző kápláni helyek után – miközben az ötvenes évek-
től aktív tagja és vezetője lett a titkos pálos rendnek – 1968-
ban Esztergomba került könyvtárosnak, 1970–73 között 
a Keresztény Múzeum igazgatója volt. 1976-ban került a 
márianosztrai plébánia élére. 1982. augusztus 22-én a len-
gyelországi rendfőnök is megerősíti a titkos Rend vezeté-
sében. 1984–85 között a Római Magyar Intézet növendé-
ke, ahol a szentté avatási kongregációban diplomát szerez. 
1985-ben Lékai László, esztergomi érsek hivatalosan is 
megbízza Boldog Özséb szentté avatásának elérésével, az 
ehhez szükséges dokumentumok összegyűjtésével. A rend-
szerváltáshoz közeledve mindent elkövet, hogy a pálosok 
nyíltan gyakorolhassák tevékenységüket és jogi rehabili-
tációban részesüljenek. Ennek érdekében felterjesztette 
Rómába a titkos pálosok névsorát, akiknek szerzetesi mi-
voltát a Szentszék 1989. május 20-án elismerte. 1992. feb-
ruár 17-én pedig a Legfelsőbb Ügyészség rehabilitálta a 
meghurcolt pálosokat. 

A lengyelországi központú pálos rend természetesnek 
vette, hogy a magyar alapítású pálos rend lengyel vezetés 
alatt fog újraindulni. 1989-ben 4 kolostorban kezdődhetett 
el a lengyel vezetés alatti pálos élet és ezzel egy időben P. 
Máthé Pétert nevezték ki megbízott tartományfőnöknek. 
Közben a magyar állam Vince atya közbenjárására vissza-
adta a pálosoknak a budapesti Nagyasszonyunk Szikla-
templomot, ahol csaknem 40 éves kényszerszünet után, 
1989. augusztus 27-én mutattak be újra szentmisét. 1990-
től a Sziklatemplom igazgatója s a rend országos gondno-
ka lett. Ettől az időtől kiéleződött a feszültség a lengyel 
ve zetésű rend és Árva Vince között, aki a fokozatosan elő-
került bizonyítékok alapján döbbent rá, hogy ő valójában 
nem a Boldog Özséb által alapított Első Remete Szent Pál 
Szerzetének Rendjében (Ordinis Sancti Pauli Primi Eremi-
tae) van, hanem az eredeti szellemiségétől és lelkiségétől 
eltérő (egyébként jóindulatú) lengyel pálosok között. 1994-
ben a lengyelek „megkérik”, hogy hagyja el a rendet, de 
ezt Rómában – az error invicibilis (legyőzhetetlen tévedés) 
figyelembevételével nem hagyják jóvá, viszont a renden 
kívüli életet javasolják számára és közlik vele, hogy még 
nem alkalmas az idő a magyar rend újraindításhoz. Ettől 
kezdve különböző helyeken lelkipásztori szolgálatot látott 
el. Nyugdíjazása előtt mint a „Boldog Özséb alapította 
pálos rend legyőzhetetlen tévedés alapján lévő örökfoga-
dalmas tagja” Pilisszántón élt és dolgozott, miután a Va-
tikán, a lengyel pálosok kezdeményezésére, 2004. május 
28-án kelt határozatával kinyilvánította, hogy P. Árva 
Vince nem tagja többé a lengyel központú rendnek. Ezután 

„Árva magányában” már csak a szentté avatás teljes doku-
mentációjának összeállítására és a pálos lelkiség belső 
lángocskáinak szétosztására szentelte életét.

2008. december 13-án, halála előtt egy nappal, a pálos 
rend teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján 
munkatársai közvetítésével az MVSZ elnökének további 
ügyintézésre átadta Boldog Özséb elkészült, 17 kötetbe 
rendezett szentté avatási dokumentációját. 

Árva Vince atyát 2008-ban nyugdíjazása, s így Pilis-
szántóról való elköltözésének kényszere megakadályozta, 
hogy augusztus 15-én a Pilisszántó-Csíksomlyó pálos za-
rándoklaton részt vegyen. Úgy döntött, hogy az utat no-
vember 17–19 közt teszi meg, hogy háláját leróva megkö-
szönje a Csíksomlyói Szűzanyának azt a lelki támaszt, 
amivel befejezhette a szentté avatási peranyag összeállítá-
sát, hogy a Magyarok Világszövetsége felvállalta az ügy 
végigvitelét, és hogy kérje a Szűzanya közbenjárását a püs-
pöki karnál és a Szentszéknél, hogy vegyék pártfogásukba 
a szent ügyet. Miután ezt megtette, november 19-én este 
a csíksomlyói kegytemplomban áldozott, ezután érte 
szállásán a végzetes baleset. Marosvásárhelyi életmentőnek 
tűnő műtétje után december 10-én szállították Budapest-
re, de állapota fokozatosan romlott. 2008. december 14-ére 
virradóra megtért Teremtőjéhez. 

Az ősi magyar pálos rend valós tényeken alapuló történe-
tének feltárása és nyilvánosságra hozása, a rend helyreállí-
tása a nemzetünk teremtett lelkeinek megmeneküléséhez 
és felemelkedéséhez vezető út kulcskérdése, ahogyan ez 
az ősi igazság Pázmány Péter szájából is elhangzott: Et tu 
Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum iti-
dem decrescis. (Te is Magyarország, édes hazám, a pálosok-
kal fogsz növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.)

Kívánjuk, hogy Vince atya végakaratának megfelelő-
en álljon vissza az egységes önálló ősi rend, ahogy ezt az 
1308. december13-án Budán kelt oklevél záradéka is bizto-
sítja: „Egyszóval tehát egy embernek se legyen megenge-
dett ezt, az adományozásunkról és a kinevezésről szóló 
oldalt megsérteni, vagy azzal meggondolatlanul és elbiza-
kodottan szembeszállni. Ha valaki azonban előre felteszi 
magában, hogy ezt megkísérli, az a mindenható Istennek 
és a boldog apostoloknak, Péternek és Pálnak haragját 
fogja magára vonni.”

Miskolc, 2009, január.15. Remete Szent Pál napján

Rostás László
(Az emlékezés szerkesztő által rövidített változata)

Az olvasóknak is megvan a maguk sorsa. A könyvek meg-
keresik a nekik való olvasót, ennek nem elhanyagolható 
lehetősége a könyvajánló. Majd egy éve gyűlnek azok a 
könyvek, amelyeket a Reménybeli Olvasó szíves figyelmé-
be szeretnék ajánlani, mert hálás vagyok, hogy véletlenül 
rámtaláltak. Az egyiket egy barátom ajánlotta, a másikra 
a szerző hívta fel a figyelmemet egy beszélgetés során, de 
színesebb történet is akad: a harmadikra meglepődve fi-
gyeltem fel a kirakatban, arra vágyva, hogy belelapozzak, 
ha hozzájutok, s már aznap este telefonált régi ismerősöm, 
hogy elhozná nekem a könyvet, amelyet jó barátja írt, s 
ha jónak látom, írjak róla. A negyedik éppen akkor került 
a kezembe, amikor egy tanulmány írásában végképp el-
akadtam, ő pedig egyszerre megvilágosított, hogy merre 
tovább. Az ötödiket ajándékba kaptam, a legjobbkor, mert 
egy másik tanulmány megírásában volt nagy segítségem-
re. Remélem tehát, lesz, akinek épp jókor jön ez az ajánló.

• tematikai időrendbe sorolva a könyveket, az első rudolf 
Steiner 1904–05-ös előadássorozata. A német teo zófusok 
számára két pünkösd közé feszített előadások a pünkösd 
okkult értelmezéséről, mint az emberi szellem szabadsá-
gának ünnepéről szólnak. Steiner előadásról előadásra 
bontja ki a kozmikus emberi fejlődés számára alap vető 
jelentőségű és azt értelmező mítoszokat, azaz az em berek 
számára felfogható és továbbadható formába csoma golt, 
nélkülözhetetlen útmutatásokat, és ismerteti az azo kat 
teremtő ezoterikus körök tevékenységét. Így esik szó a 
görög misztériumokról, a rózsakeresztesekről, a templo-
mosokról, a manicheizmusról, a szabadkőművesekről (és 
a szabadkőművesség történetének mélyén rejtőző eredeti, 
elfelejtett impulzusokról). Ennek a lenyűgöző panorámát 
felrajzoló előadássorozatnak a középpontjában – ezért 
különösen fontos, mondhatom, kötelező olvasmány – az 
építés misztériuma áll. Az építésé, amely minden apró 
gesztusában a kozmikus építés része, ami tudatosan vagy 
öntudatlanul, de mindenképpen teremtő aktus, amely a 
világot és a jövőt közvetlenül formálja. Amelynek a külső, 
a lerombolt (jeruzsálemi) templom megépítését követően 
a belső templom felépülését kell szolgálnia: hogyan válhat 
maga az ember Isten nevének – az Énnek – helyévé, meg-
szentelt templomává. A kozmológia, amelyet Steiner más, 
későbbi műveiben részletesen leírt, nem tekinthető át a 
születés és halál közé zárt életből, de mindnyájan folya-
matosan részesei vagyunk újratestesülő énünk révén.

IN MEMORIAM
A könyvben nem könnyű elmélyülni, Steiner sajátos 

gondolatfűzése a megszokott befogadást megnehezíti. A 
fordítás szóhasználata, néhol botlásai e nehézséget fokoz-
zák, úgy is felfoghatom, az olvasót fokozott figyelemre 
kényszerítik. (Rudolf Steiner: A templomlegenda és az arany-
legenda. Genius, a Magyar Antropozófiai Társaság kiadása, 
2007. fordította Drahos Sándor)

• dr szilágyi andrás neurológus és pszichológus, emellett 
szenvedélyes gyűjtő. A gyűjtőknek abból a fajtájából, aki 
úgy talál rá érdeklődése tárgyára, mint rendelt hivatására, 
és onnan kezdve nincs nyugta, ameddig az utolsó össze-
gyűjthető objektumot gombostűre nem szúrta. Eközben 
a gyűjtendő jelenségre vonatkozó minden ismeretet is 
begyűjt, ami óhatatlanul magával hozza a források kritikus 
értékelését is. Így lesz – nemegy példa van hasonlóra a leg-
különbözőbb tudományterületeken – amatőr gyűjtőből 
egy tárgykör avatott tudósáva, legalábbis abban az érte-
lemben, hogy a lehetséges ismeretek legteljesebb körének 
birtokosa. 

Dr Szilágyi András rotundákat gyűjt, könyve a kárpát-
medencei középkori centrális templomok eddig legtelje-
sebb katalógusa. Táblázatokba, rendszerbe illsztve ismer-
teti mindazokat a körtemplomokat, amelyek létéről írásos 
emlék, régészeti lelet tanuskodik. Közli a rájuk vonatkozó 
forrásokat, helyszíni bejárásai alapján megerősítve vagy 
helyesbítve azok állításait. Választ keresve a gyűjtemény 
darabjainak eredetére, építészettörténeti összefüggéseire, 
kénytelen volt áttekinteni a vonatkozó szakirodalmat, sze-
mélyesen tanulmányozni a Kárpát-medencétől távol eső 
emlékeket is. Ezért a leltár kiegészül a könyv felét kitevő 
építészettörténeti összefoglalóval a szakrális funkciójú 
centrális épülettípus évezredeket átívelő történetéről, fej-
lődéséről, formaváltozatairól. Ez a történelmi elemzésekkel 
kiegészített összefoglaló jól tagolt, jól áttekinthető rendsze-
re, lényegre törő megfogalmazásai miatt minden építészet-
történet iránt érdeklődő számára élvezetes olvasmányt 
jelent. Sajnálom, hogy a szerző ragaszkodott saját rajzainak 
közléséhez, ezek az ábrák a kötet szakmai hitelét gyengítik. 
(Dr Szilágyi András: A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái 
és centrális templomai. Semmelweis Kiadó, 2008.)

• klein rudolf úgy cikázik az építészeti témák között, mint 
előadóként Japán, Izrael, magyarország és Szerbia egyete-
mei között. Mint teoretikus írt a századfordulóról, jeles 
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kortárs építészekről (Peter Eisenman, Tadao Ando) és kü-
lönösen sok tanulmányt a zsidó művészetről. Új könyvé-
ben a Dohány utcai zsinagóga építéstörténetét dolgozza 
fel, de messze túlmegy egy építészettörténeti dokumentá-
ció keretein. Egyfelől azért, mert a kötetet saját, a szöveget 
értelmező fotói kísérik, ami lehetővé teszi az épület érté-
keinek vizuális átélését, másfelől, mert magát a művet és 
a művet létrehozó építési szándékot és felfogást kulturális 
jelenségként értelmezi, belehelyezve azt egy európai kon-
textusba. Ez utóbbin belül a zsidó identitás építészeten 
belüli megjelenésének elemzése bír számomra a legna-
gyobb jelentőséggel. Más tanulmányaiban részletesebben 
kifejtett nézeteit nagyon világosan foglalja össze a kötet 
utolsó fejezete, ami érthető magyarázatot ad arra a jelen-
ségre, hogy a zsidó építészek milyen jelentős szerepet vál-
laltak a magyar nemzeti szecesszió kibontakoztatásában 
és elterjesztésében, s hogy ugyanez a jelenség miért kapott 
egyúttal kortársi kritikát is, amelyre mindeddig érzelmi 
indokokat találtunk. Klein Rudolf a magyarázatot a zsidó 
(és iszlám) építészetben meghatározó antropomorf ábrá-
zolási tilalomra vezeti vissza. A kezdetektől fogva arra 
törekedtek a zsinagóga-építészetben, hogy az épületszerke-
zetek, mint pl. pillérek antropomorf utalásai rejtve marad-
janak. Ehhez el kellett leplezni, fátyol mögé kellett rejteni, 
fel kellett öltöztetni a szerkezeteket. Ez a gondolat a XIX. 
században váratlanul általános eszménnyé lett Gottfried 
Semper nagyhatású „öltözet-elméletében”, amelyet Klein 
szerint viszont maga az iszlám építészet ihletett. A század-
fordulón aztán ez a szecessziós törekvések által felkarolt 
elmélet, amely Magyarországon elsőként és a legtisztábban 
Lechner Ödön munkásságában jelent meg, tálcán kínál-
ta a lehetőséget, hogy az ősi tilalmat a kortárs eszme me-
zében formálják újjá. Lechner a nemzeti kultúra üzenetét 
hordozó lepelbe burkolta a maga szerkezeteit, s ez tökélete-
sen alkalmas módszer volt a más indíttatású leplezésre. Rá-
adásul „a magyar népviseletbe öltöztetés”, amire a legszebb 
példa a szabadkai zsinagóga épülete, összhangban volt a 
határozott asszimilációs törekvéssel is. A kötet száznál több 
fényképe e századfordulós jelenség egyik legfontosabb és 
közvetlen előzményét jelentő romantikus épület fantasz-
tikus formagazdagságát mutatja be. A belső berendezés 
egy része Feszl Frigyes munkája, akinek  fő művében, a 
hányatott sorsú Vigadóben éppen a részletek java pusztult 
el. (Klein Rudolf: A Dohány utcai zsinagóga. Terc, 2008.)

• az építészet utolsó másfél évszázadának történetét le lehet 
írni a világkiállítások építészetével, hiszen az a mindenko-
ri eszmények reprezentációját jelentette. Az első, az 1851-es 

londoni mindjárt a kor legjelentősebb alkotásával, a Kris-
tálypalotával vonult be az építészet történetébe, de az 
1889-es párizsi világkiállítás nagy gépcsarnokának és az 
Eiffel-toronynak az építészet fejlődésére és az építészetről 
alkotott kép megváltozására tett hatását jól ismerjük. 1900-
tól vált rendszeressé a nemzeti pavilonok építése, így a már 
korábban kialakulóban lévő gondolat, hogy egy-egy nem-
zet a saját építészet-eszményét tudja a nagyközönség elé 
tárni, innen kezdve vált máig tartó szellemi küzdelemmé. 
(Olimpiát is írhatnék, hiszen eleinte a világkiállítások és 
az olimpiák közös rendezvények voltak.) Ezáltal egy-egy 
nemzet saját identitását tükröző építészetfelfogását, annak 
időbeli változását is figyelemmel lehet kísérni és egy kiál-
lítás esetében össze lehet hasonlítani más nemzetekéivel. 
Gál Vilmos kötete nem kizárólag az építészetről szól, vi-
szont a világkiállítások történetét a magyarok szereplésének 
szemszögéből követi végig. Következetesen, azonos szem-
pontok szerint veszi sorra ezeket a nemzetközi eseménye-
ket, bemutatva a magyar kiállítók politikai-gazdasági 
hely zetét, kiemelve az országról a legfontosabb üzeneteket 
közvetítő, a legnagyobb sikereket elérő kiállítókat. A ko-
rabeli idézetekkel, bő és szemléletes képanyaggal kísért 
kötet izgalmas korrajzok sorozata számtalan különös, alig-
ha ismert történettel. A szerző többtucatnyi ország helyi 
közleményeit és a magyar sajtótudósítások óriási halmazát 
feldolgozva ad képet a kiállításokról, az egész rendezvényt 
és az egyes kiállítók kínálatát ritkán látott élvezetes és 
pontos stílusban bemutatva. Így különösen izgalmas lán-
colatot alkotnak a századfordulótól napjainkig épített 
magyar nemzeti pavilonok, Bálint és Jámbor, Maróti, Tőry 
és Pogány, Györgyi Dénes alkotásai, a brüsszeli, a sevillai, 
a hannoveri pavi lon. (Gál Vilmos: Világkiállító magyarok. 
Holnap kiadó, 2008.)

• szegő györgy önéletrajzi albuma a hetvenesnyolcvanas
kilencvenes évek magyar művészeti színpadán megfordul-
tak számára minden keserűségével együtt édesen nosztal-
gikus olvasmány, amely mégiscsak a tovatűnt ifjúság korát 
idézi, igaz, annak szélsőségesen szürreális kulisszái között. 
Szegő építész és belsőépítész, konceptuális művész, kiállí-
tásrendező és -tervező, színházi díszlettervező, tanár és 
uta zó, építészetkritikus és -teoretikus, folyóiratszerkesztő 
és különösen ebben a műfajban túlélőművész. Miközben 
elképesztő aktivitással dolgozik, egyszerre különféle terü-
leteken és mindenütt eredményesen, beszámolói rendre 
kudarcokról szólnak, a befogadás értetlenségéről és ellen-
séges hozzáállásáról. Munkájának intenzitása, tevékeny-
ségének sokoldalúsága és saját érzékenysége révén ezek a 

beszámolók nagyon pontos látleletet adnak ezekről az 
évtizedekről, a mazochista nosztalgiázáson kívül az ifjabb 
korosztályok számára egy ma már felfoghatatlan (sok te-
kintetben mégis nosztalgiával is nézhető) világról adnak 
érzékletes képet. Annak az elmúlt világnak, így visszate-
kintve, mintha egyetlen hatalamas színpada lett volna, 
amelyen előbb-utóbb mindenki megfordult, bármely 
művészeti ágban alkotott is: irodalmárok, festők, színhá-
zi emberek, építészek és mintha támogatottak és tiltottak 
között sem lett volna akkora távolság, személyes távolság, 
mint a kulturális élet mai, magukra utalt szereplői között. 
(Szegő György: Álomtervező. Tesz-vesz album földi, színpa-
di és csillagmesékkel. Ráday könyvesház, 2008.)  

Gerle János

• világosan megmutatni, hogy világvége nem lesz, hanem 
van, és mindez miattunk, a mi bűneink miatt következett 
be, nem népszerű mesterség. Meszlényi Attila túlélőkalau-
zában, e breviáriumszerű, tömör, élvezetes olvasmányban 
mégis sokkal több a szeretet, mint az ostorozás. Szerzője 
rokonszenvesen nem mentegetőzik, amiért mindannyiun-
kat tegez, a többes szám első személyt mégis gyakrabban 
használja. Nincs bűnbak, a világot nem ők (a tőke, a mul-

tinacionális cégek, a gazdagok) tették ilyenné, hanem mi 
magunk, mindannyian. A könyv részben jóféle összefog-
lalás: az ökológia alaptételei, a természettel való összhang 
gyakorlati teendői, az alternatív közgazdasági modell, a 
tudatos vásárló eszménye és egy új világrend terve sokak-
nak ismerős lesz. Aztán van, amit egyébként is gyanítot-
tunk, például, hogy szobabiciklizni testedzés céljából, majd 
autóval munkába menni legalábbis ésszerűtlen, de inkább 
kínos. De akadnak olyan részei is ennek az élet minden 
területére kiterjedő kis könyvnek, amelyek döbbenetesen 
újszerűek, akár vitára is ingerelnek. A meddőség erény 
lehet? A saját készítésű ajándék ritkán jó megoldás? Túl 
sokat foglalkoznánk a lelkünkkel, az önismerettel? Aki 
szereti az értelmes érveket, biztosan élvezni fogja a vékony 
kötetet. Aki pedig őszintén irányt, világos elveket keres 
fémesen csillogó, az önérdeket, az egyén kényelmét min-
den elé helyező korunkban, az sem csalódhat benne. 
Honlapja is van: tulelokonyv.hu.

Fanyalgók: tessék vitatkozni a leírtakkal. De észérvek-
kel és érthetően és szeretettel és szépen, magyarul és embe-
rül, és persze újrapapíron, mint Meszlényi. (Meszlényi At-
ti la: A világvége illemtana. Túlélőkönyv. Ad Librum, 2008.) 

Rumbold Éva

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem, a Szövetség az Élő Tiszáért, az 
Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz – MTA–BCE Kuta-
tócsoport közös programot dolgozott ki TÁJ-KÉP – Tiszai 
Alföld Jövőkép címmel a „részvételi jövőkép-építés” mód-
szertanával. A tanulmány rövidített, társadalmi és parla-
menti vitára bocsátott szövegéből idézünk részleteket.

A fő célkitűzés a Tiszai Alföld hosszú távú jövőképének 
megfogalmazása a helyi szereplők, érintettek részvételével. 
A kiinduló feltételeket az alábbiakban határozták meg:

• a fosszilis energiakészletek hozzáférése korlátozottá 
válik, felhasználásukat gyorsan és drasztikusan csök-
kenteni kell.

• a klímaváltozás keretében a szélsőséges meteorológiai 
események, azok egymást erősítő hatásai sokkal gyak-
rabban fognak előfordulni. A telek enyhébbek és csa-
padékosabbak, a nyarak forróbbak és szárazabbak 
lesz nek. Nő ni fog az árvíz- és aszálykockázat, a vízkész-
letek (és a természeti erőforrások) felértékelődnek.

TÁJ-KÉP
• a negatív társadalmi folyamatok tovább erősödnek – a 
városokba irányuló megélhetési migráció miatt a vidék 
lakossága többszörösen kontraszelektálódik, elöregszik, 
halmozza a hátránnyal élőket, az iskolázatlanokat, a 
társa dalom perifériájára szorultakat, miközben csökken 
a vidé ki népesség vásárlóereje és piaci potenciálja. Kor-
látozottá válik a helyi árutermelés, értékesítés, ellehe-
tetlenül a helyi piacon, helyi termékből helyi jövedelem 
megteremtésének esélye. A vidék egyre inkább külső 
forrásokra szorul, ami tovább rontja önmeghatározó 
képességét, a szubszidiaritás helyes gyakorlatának kiala-
kulását.  Az egész társadalom egyre növekvő demog-
ráfiai feszültségekkel és foglalkoztatási, megélhetési, 
értékvesztési problémákkal néz szembe. A helyi közös-
ségek felelősségérzete, kompetenciája, áldozatvállalása, 
műveltsége (tájismeret, tájtudat) egyre romlik. 

• a bolognai folyamat eredményeként a felsőoktatás a 
munkanélküliség elkerülését és nem társadalmi kép-
zési igények kielégítését szolgáló rendszer. A tömeges 
felsőoktatás későbbre halasztja a fiatal munkanélküli-
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kortárs építészekről (Peter Eisenman, Tadao Ando) és kü-
lönösen sok tanulmányt a zsidó művészetről. Új könyvé-
ben a Dohány utcai zsinagóga építéstörténetét dolgozza 
fel, de messze túlmegy egy építészettörténeti dokumentá-
ció keretein. Egyfelől azért, mert a kötetet saját, a szöveget 
értelmező fotói kísérik, ami lehetővé teszi az épület érté-
keinek vizuális átélését, másfelől, mert magát a művet és 
a művet létrehozó építési szándékot és felfogást kulturális 
jelenségként értelmezi, belehelyezve azt egy európai kon-
textusba. Ez utóbbin belül a zsidó identitás építészeten 
belüli megjelenésének elemzése bír számomra a legna-
gyobb jelentőséggel. Más tanulmányaiban részletesebben 
kifejtett nézeteit nagyon világosan foglalja össze a kötet 
utolsó fejezete, ami érthető magyarázatot ad arra a jelen-
ségre, hogy a zsidó építészek milyen jelentős szerepet vál-
laltak a magyar nemzeti szecesszió kibontakoztatásában 
és elterjesztésében, s hogy ugyanez a jelenség miért kapott 
egyúttal kortársi kritikát is, amelyre mindeddig érzelmi 
indokokat találtunk. Klein Rudolf a magyarázatot a zsidó 
(és iszlám) építészetben meghatározó antropomorf ábrá-
zolási tilalomra vezeti vissza. A kezdetektől fogva arra 
törekedtek a zsinagóga-építészetben, hogy az épületszerke-
zetek, mint pl. pillérek antropomorf utalásai rejtve marad-
janak. Ehhez el kellett leplezni, fátyol mögé kellett rejteni, 
fel kellett öltöztetni a szerkezeteket. Ez a gondolat a XIX. 
században váratlanul általános eszménnyé lett Gottfried 
Semper nagyhatású „öltözet-elméletében”, amelyet Klein 
szerint viszont maga az iszlám építészet ihletett. A század-
fordulón aztán ez a szecessziós törekvések által felkarolt 
elmélet, amely Magyarországon elsőként és a legtisztábban 
Lechner Ödön munkásságában jelent meg, tálcán kínál-
ta a lehetőséget, hogy az ősi tilalmat a kortárs eszme me-
zében formálják újjá. Lechner a nemzeti kultúra üzenetét 
hordozó lepelbe burkolta a maga szerkezeteit, s ez tökélete-
sen alkalmas módszer volt a más indíttatású leplezésre. Rá-
adásul „a magyar népviseletbe öltöztetés”, amire a legszebb 
példa a szabadkai zsinagóga épülete, összhangban volt a 
határozott asszimilációs törekvéssel is. A kötet száznál több 
fényképe e századfordulós jelenség egyik legfontosabb és 
közvetlen előzményét jelentő romantikus épület fantasz-
tikus formagazdagságát mutatja be. A belső berendezés 
egy része Feszl Frigyes munkája, akinek  fő művében, a 
hányatott sorsú Vigadóben éppen a részletek java pusztult 
el. (Klein Rudolf: A Dohány utcai zsinagóga. Terc, 2008.)

• az építészet utolsó másfél évszázadának történetét le lehet 
írni a világkiállítások építészetével, hiszen az a mindenko-
ri eszmények reprezentációját jelentette. Az első, az 1851-es 

londoni mindjárt a kor legjelentősebb alkotásával, a Kris-
tálypalotával vonult be az építészet történetébe, de az 
1889-es párizsi világkiállítás nagy gépcsarnokának és az 
Eiffel-toronynak az építészet fejlődésére és az építészetről 
alkotott kép megváltozására tett hatását jól ismerjük. 1900-
tól vált rendszeressé a nemzeti pavilonok építése, így a már 
korábban kialakulóban lévő gondolat, hogy egy-egy nem-
zet a saját építészet-eszményét tudja a nagyközönség elé 
tárni, innen kezdve vált máig tartó szellemi küzdelemmé. 
(Olimpiát is írhatnék, hiszen eleinte a világkiállítások és 
az olimpiák közös rendezvények voltak.) Ezáltal egy-egy 
nemzet saját identitását tükröző építészetfelfogását, annak 
időbeli változását is figyelemmel lehet kísérni és egy kiál-
lítás esetében össze lehet hasonlítani más nemzetekéivel. 
Gál Vilmos kötete nem kizárólag az építészetről szól, vi-
szont a világkiállítások történetét a magyarok szereplésének 
szemszögéből követi végig. Következetesen, azonos szem-
pontok szerint veszi sorra ezeket a nemzetközi eseménye-
ket, bemutatva a magyar kiállítók politikai-gazdasági 
hely zetét, kiemelve az országról a legfontosabb üzeneteket 
közvetítő, a legnagyobb sikereket elérő kiállítókat. A ko-
rabeli idézetekkel, bő és szemléletes képanyaggal kísért 
kötet izgalmas korrajzok sorozata számtalan különös, alig-
ha ismert történettel. A szerző többtucatnyi ország helyi 
közleményeit és a magyar sajtótudósítások óriási halmazát 
feldolgozva ad képet a kiállításokról, az egész rendezvényt 
és az egyes kiállítók kínálatát ritkán látott élvezetes és 
pontos stílusban bemutatva. Így különösen izgalmas lán-
colatot alkotnak a századfordulótól napjainkig épített 
magyar nemzeti pavilonok, Bálint és Jámbor, Maróti, Tőry 
és Pogány, Györgyi Dénes alkotásai, a brüsszeli, a sevillai, 
a hannoveri pavi lon. (Gál Vilmos: Világkiállító magyarok. 
Holnap kiadó, 2008.)

• szegő györgy önéletrajzi albuma a hetvenesnyolcvanas
kilencvenes évek magyar művészeti színpadán megfordul-
tak számára minden keserűségével együtt édesen nosztal-
gikus olvasmány, amely mégiscsak a tovatűnt ifjúság korát 
idézi, igaz, annak szélsőségesen szürreális kulisszái között. 
Szegő építész és belsőépítész, konceptuális művész, kiállí-
tásrendező és -tervező, színházi díszlettervező, tanár és 
uta zó, építészetkritikus és -teoretikus, folyóiratszerkesztő 
és különösen ebben a műfajban túlélőművész. Miközben 
elképesztő aktivitással dolgozik, egyszerre különféle terü-
leteken és mindenütt eredményesen, beszámolói rendre 
kudarcokról szólnak, a befogadás értetlenségéről és ellen-
séges hozzáállásáról. Munkájának intenzitása, tevékeny-
ségének sokoldalúsága és saját érzékenysége révén ezek a 

beszámolók nagyon pontos látleletet adnak ezekről az 
évtizedekről, a mazochista nosztalgiázáson kívül az ifjabb 
korosztályok számára egy ma már felfoghatatlan (sok te-
kintetben mégis nosztalgiával is nézhető) világról adnak 
érzékletes képet. Annak az elmúlt világnak, így visszate-
kintve, mintha egyetlen hatalamas színpada lett volna, 
amelyen előbb-utóbb mindenki megfordult, bármely 
művészeti ágban alkotott is: irodalmárok, festők, színhá-
zi emberek, építészek és mintha támogatottak és tiltottak 
között sem lett volna akkora távolság, személyes távolság, 
mint a kulturális élet mai, magukra utalt szereplői között. 
(Szegő György: Álomtervező. Tesz-vesz album földi, színpa-
di és csillagmesékkel. Ráday könyvesház, 2008.)  

Gerle János

• világosan megmutatni, hogy világvége nem lesz, hanem 
van, és mindez miattunk, a mi bűneink miatt következett 
be, nem népszerű mesterség. Meszlényi Attila túlélőkalau-
zában, e breviáriumszerű, tömör, élvezetes olvasmányban 
mégis sokkal több a szeretet, mint az ostorozás. Szerzője 
rokonszenvesen nem mentegetőzik, amiért mindannyiun-
kat tegez, a többes szám első személyt mégis gyakrabban 
használja. Nincs bűnbak, a világot nem ők (a tőke, a mul-

tinacionális cégek, a gazdagok) tették ilyenné, hanem mi 
magunk, mindannyian. A könyv részben jóféle összefog-
lalás: az ökológia alaptételei, a természettel való összhang 
gyakorlati teendői, az alternatív közgazdasági modell, a 
tudatos vásárló eszménye és egy új világrend terve sokak-
nak ismerős lesz. Aztán van, amit egyébként is gyanítot-
tunk, például, hogy szobabiciklizni testedzés céljából, majd 
autóval munkába menni legalábbis ésszerűtlen, de inkább 
kínos. De akadnak olyan részei is ennek az élet minden 
területére kiterjedő kis könyvnek, amelyek döbbenetesen 
újszerűek, akár vitára is ingerelnek. A meddőség erény 
lehet? A saját készítésű ajándék ritkán jó megoldás? Túl 
sokat foglalkoznánk a lelkünkkel, az önismerettel? Aki 
szereti az értelmes érveket, biztosan élvezni fogja a vékony 
kötetet. Aki pedig őszintén irányt, világos elveket keres 
fémesen csillogó, az önérdeket, az egyén kényelmét min-
den elé helyező korunkban, az sem csalódhat benne. 
Honlapja is van: tulelokonyv.hu.

Fanyalgók: tessék vitatkozni a leírtakkal. De észérvek-
kel és érthetően és szeretettel és szépen, magyarul és embe-
rül, és persze újrapapíron, mint Meszlényi. (Meszlényi At-
ti la: A világvége illemtana. Túlélőkönyv. Ad Librum, 2008.) 

Rumbold Éva

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem, a Szövetség az Élő Tiszáért, az 
Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz – MTA–BCE Kuta-
tócsoport közös programot dolgozott ki TÁJ-KÉP – Tiszai 
Alföld Jövőkép címmel a „részvételi jövőkép-építés” mód-
szertanával. A tanulmány rövidített, társadalmi és parla-
menti vitára bocsátott szövegéből idézünk részleteket.

A fő célkitűzés a Tiszai Alföld hosszú távú jövőképének 
megfogalmazása a helyi szereplők, érintettek részvételével. 
A kiinduló feltételeket az alábbiakban határozták meg:

• a fosszilis energiakészletek hozzáférése korlátozottá 
válik, felhasználásukat gyorsan és drasztikusan csök-
kenteni kell.

• a klímaváltozás keretében a szélsőséges meteorológiai 
események, azok egymást erősítő hatásai sokkal gyak-
rabban fognak előfordulni. A telek enyhébbek és csa-
padékosabbak, a nyarak forróbbak és szárazabbak 
lesz nek. Nő ni fog az árvíz- és aszálykockázat, a vízkész-
letek (és a természeti erőforrások) felértékelődnek.

TÁJ-KÉP
• a negatív társadalmi folyamatok tovább erősödnek – a 
városokba irányuló megélhetési migráció miatt a vidék 
lakossága többszörösen kontraszelektálódik, elöregszik, 
halmozza a hátránnyal élőket, az iskolázatlanokat, a 
társa dalom perifériájára szorultakat, miközben csökken 
a vidé ki népesség vásárlóereje és piaci potenciálja. Kor-
látozottá válik a helyi árutermelés, értékesítés, ellehe-
tetlenül a helyi piacon, helyi termékből helyi jövedelem 
megteremtésének esélye. A vidék egyre inkább külső 
forrásokra szorul, ami tovább rontja önmeghatározó 
képességét, a szubszidiaritás helyes gyakorlatának kiala-
kulását.  Az egész társadalom egyre növekvő demog-
ráfiai feszültségekkel és foglalkoztatási, megélhetési, 
értékvesztési problémákkal néz szembe. A helyi közös-
ségek felelősségérzete, kompetenciája, áldozatvállalása, 
műveltsége (tájismeret, tájtudat) egyre romlik. 

• a bolognai folyamat eredményeként a felsőoktatás a 
munkanélküliség elkerülését és nem társadalmi kép-
zési igények kielégítését szolgáló rendszer. A tömeges 
felsőoktatás későbbre halasztja a fiatal munkanélküli-


