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ESTERHÁZY JÁNOS 
szobrot kapott Budapesten

Lágy tavaszi fények szűrődtek az egybe-
gyűltekre tegnap a Gesztenyés-kertben. A 
fák leveleit szomorúan birizgálta a szél. 
Megjött végre hozzánk is az egyik legde-
rekabb, legszomorúbb sorsú magyar, Es-
terházy János gróf. Pokorni Zoltán pol-
gármester, Áder János köztársasági elnök 
megható, szép beszédet mondott. A te-
mérdek koszorú övezte szobrot, melyet a 
felvidéki Nagy János szobrászművész ter-
vezett, egyházaink papjai felszentelték, il-
letve megáldották. A mi népünknek van-
nak hasonló történetei, de a grófé párját 
ritkító. A fasiszta Szlovákiában kom munis-
tának tartják, aztán meg a kommunista 
Szlovákiában halált érdemlő fasisztának.

Mindezt rá mondják, aki a bécsi döntés 
nyomán visszakapott Felvidékről azt üzeni 
Horthynak, hogy tisztelettel és mél tóság-
gal kezeljék a szintén évszázadok óta itt élő 
szlovákokat. A fasiszta Szlovákiában ő az 
egyetlen a parlamentben, aki a zsidótörvé-
nyek ellen voksol. A második vesztett há-
ború után sem menekül el, bi zonyos ártat-
lanságában. Nem tudta elképzelni, hogy 
ezután Szibéria, végül a csehországi Mirov, 

egyben a halál következik. Nekem mint 
magyarnak és mint építésznek kétszeresen 
is fáj ez a történet. Engem ért ugyanis a 
meg tiszteltetés, hogy szülőfalujába, Nyit-
raújlakra (Velke Zaluzie), ahol már egy te-
remtett magyar nem él, emlékkápolnát 
tervezhessek, szülei hamvai fölé. Egy épí-
tésznek mindig fáj, ha egy szívvel-lélekkel 
megálmodott terve nem valósul meg. De, 
mikor ez nemes hazafiúi elvárásokat szol-
gálna, sokszorosan fáj. Azt gondoltam, 
hogy tervem, melyen a bejárati kapu egy 
hár mas halomra borul, amiből kinő a kettős 
kereszt, mely összeköti a két népet szim-
bolizáló toronypárt, és mindezeket a két 
angyal tartotta Szent Korona vigyázza, a 
szlovákokat is meghatja. Nem így történt. 
Két évig mászkáltunk a hatóságokhoz, 
megtaláltuk a kiskapuikat, már majdnem 
kinyíltak. Végül a falu 12 fős önkormányza-
ta 9:3 arányban nemmel voksolt. Szomorú. 
Több, mint fél évszázad telt el azóta, és az 
1100 éve együtt élő két nép közti feszültség 
nem enyhül, sőt, a kapcsolat egyre jege-
sebbé válik. Hátha majd unokáinknak ezt 
egyszer békévé oldja az emlékezés. Addig 
is, kedves grófunk, minden évben eljövünk 
hozzád, és imádkozunk érted, meg egy 
jobb, igazságosabb Európáért.

Szűcs Endre

„NAGYAPÁM HÁZA” 
mester-inas program

A Falufejlesztési Társaság a Magyar Nemze-
ti Vidéki Hálózat és a Vidékfejlesztési Minisz-
térium támogatásával Nagyapám háza 
címmel mester-inas mintaprogramot szer-
vezett a népi építészet iránt érdeklődő kö-
zépiskolás és egyetemista vagy főiskolás 
fiatalok számára. A gyakorlati képzés során 
a résztvevők 2012 nya rán, négy héten ke-
resztül egy népi műemléképület, tájház, 
vagy parasztház felújítása, állagmegóvása 
során élőben ismerkedhettek meg a tradi-
cionális építészet értékeivel, a hagyomá-
nyos népi építőmesteri techno lógiákkal. A 
nagysikerű pályázatot idén is meghirdették.

Szükség van a hagyományok felderíté-
sére, megőrzésére, de legalább ilyen fontos 
az ismeretek továbbadása. Népi műemléke-
ink sorsa és léte a jogszabályi, anyagi kere-
teken túl ezektől a gyakorlati módszerektől 
is függ. Ez a hiánypótló program azokat a 
személyeket, közösségeket kívánta meg-
találni és megerősíteni, akik népi építésze-
ti értékeinket és hagyományainkat a fenn-
tartási, állagmegóvási gondokkal együtt 
féltve őrzik. A hagyományos technikák is-
merete segíti a tradicionális népi kultúra 
értelmének és bölcsességének megértését. 

Az inasok egy hónapon át vettek részt 
egy népi műemlék; tájház, malom vagy 
parasztház felújítási munkáiban. A gyakor-
latban tapasztalhatták meg a hagyomá-
nyos házépítés ács- és tetőfedő munkáit, 
elsajátíthatták az évszázados építőmesteri 
fogásokat: a vályogvetést, a paticsfalak ta-
pasztását vagy a zsúpfedést, nádazást. 

A fiatalok a programra egy kötetlen for-
májú, maximum húsz oldalas dolgozattal 
pályázhattak, amelyben egy szabadon 
választott parasztháznak, tájháznak vagy 
népi műemléki épületnek dolgozták fel 
helytörténeti és építészettörténeti múltját, 
értékeit. Számos, személyes részletekben 
gazdag pályamunka készült, bemutatva az 
alkotó saját gyökereit, az ősi szülői házat. A 
projekt gazdája Krizsán András Ybl-díjas 
építész, a Falufejlesztési társaság elnöke. Az 
idei pályázati felhívásra május 15-ig lehetett 
jelentkezni. • www.falufejlesztesitarsasag.hu
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Szentkirályi Miklós: 
Gránátalma a szárnyasoltáron 

A festő-restaurátorművész hosszú évtize-
deken át végzett múzeumi munkájáról ad 
számot ebben a kötetben. Egy aranyborí-
tású, gránátalma mintájú falikárpit részlete 
késztette a szinte mecénási feladatokat el-
látó, ám állami szolgálatban tevékenykedő 
szerzőt a visszatekintésre.  Szó van a könyv-
ben a Munkácsy-trilógia megmentéséről 
is, valamint Leonardo és Tiziano művészeté-
ről, a restaurátorok műhelytitkairól. 

Kiadó: Kairosz
Megjelenés éve: 2012
Terjedelem:  244 oldal

Fabó Beáta–Anthony Gall:
Kós Károly világa • 1907–1914

A kiadvány az építész munkásságának első, 
1907-től 1914-ig terjedő korszakát ismerteti. 
A termékeny időszak építészetének bemu-
tatása mellett részletesen felvázolja a pályát 
alakító főbb tényezőket. A kiadvány a Bu-
dapest Főváros Levéltárában 2012-ben 
rendezett, Kós korai munkásságáról szóló 
kiállításhoz kapcsolódik. A bőséges kép-
anyag kiegészítője az 1991-ben kiadott, 
Benkő Samu szerkesztette önéletrajzi írás.

Kiadó: Budapest Főváros Levéltára
Megjelenés éve: 2013
Terjedelem: 183 oldal

Kapronczay Károly:
Gyógyító Budapest

Alapos kutatásokra támaszkodó munka 
gazdag képanyaggal. A kórházak, gyógyító 
helyek törté neti fejlődése már a rómaiak 
korától nyomon követhető. Időrendben, a 
középkortól kezdve ismerjük meg a kato-
nai és tábori kórházakat; a mentő- vagy 
magánkórházakat, szanatóriumokat vagy 
a sebészcéhet. A szerző szól a bábákról, a 
gyógyító szerzetesekről, az orvosokról, a 
sebészekről, a kórházépítési programokról.
 
Kiadó: Holnap Kiadó
Megjelenés éve: 2011
Terjedelem: 148 oldal
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ÚJ TAGOKAT AVATTAK A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIÁN
A Magyar Művészeti Akadémia 2013. május 31-én tartott évi közgyűlésén az Építőművészeti Tagozat 
rendes tagjának Ferencz Marcel, Rudolf Mihály, Tima Zoltán és Zoboki Gábor, levelező tagnak Bogos 
Ernő, Golda János, Salamin Ferenc, Skardelli György, Szűcs Endre és Turányi Gábor építészeket válasz-
tották. Az intézmény így 2013. június 1-jétől 236 rendes és 48 levelező taggal működik. A szervezet szakmai 
programtervei közt szerepel többek között egy Makovecz Imre életmű-kiállítás, valamint egy Kós Károly 
emlékkonferencia megszervezése. A felvettek közül négyen a Kós Károly Egyesülés tagjai, bemutatásuk-
ra az Országépítő következő számainak hasábjain visszatérünk. A szerkesztőség nevében gratulálunk!


