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A változás évszázada, a hitélet
változásai a 16. századi veszprémi egyházmegye területén
Egyháztörténeti konferencia.
Veszprém, Érseki Hittudományi Főiskola, 2017. augusztus
30–31.
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Az egyháztörténeti konferencia kezdeményezése nem új keletű, többéves hagyományt folytat, melynek keretében két
éve az egyházmegye szerzetesrendjeinek
történetét, tavaly pedig a II. világháború
utáni vészterhes évek eseményeit érintő
előadások hangzottak el. Az idei konferencia témája – a reformáció 500. évfordulójának kapcsán – az egyházmegye életében
komoly változásokat hozó 16. század
története lett. A kétnapos tanácskozás a
Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola és a Veszprémi Főegyházmegyei
Levéltár támogatásával valósult meg.
Márfi Gyula érsek, Varga István rektor, Brányi Mária alpolgármester asszony
és Karlinszky Balázs levéltár-igazgató
köszöntője után a különböző felekezeti
és állami könyvtárakból, levéltárakból
és oktatási intézményekből érkezett 18
előadó nyújtott rálátást e század egyháztörténetére. A címben szereplő változás
arra utal, hogy míg a 16. század elején az
egyházmegye egy jól kiépített középkori
struktúra és sűrű kolostorhálózat mellett
működött, addig a század második felére
döbbenetes változásokat tapasztalhatunk.
A török terjeszkedés következtében az
egyházmegye jó része az Oszmán birodalom fennhatósága alá került, s a keresztény
kézen maradt területek is végvidékké változtak. A püspök is menekülni kényszerült
évszázados székhelyéről, és a védettebb sümegi várban rendezkedett be egészen a 18.
századig. A török hadak előrenyomulása
és a II. Lajos király 1526-os halálát követő
belviszályok következtében az egyházmegye összeroppant, a gazdasági helyzet
siralmassá vált, s Fazekas István szavaival

élve a század második felében működő
veszprémi püspökök legnagyobb érdeme az volt, hogy e lehetetlen helyzetben
legalább az egyházmegye vagyonának egy
részét sikerült megmenteniük, ami a későbbi erőre kapás egyik záloga volt. Ilyen
körülmények között jelent meg és terjedt
el a reformáció az egyházmegye területén, alakultak ki, különültek el a század
második felére a kálvinista és a lutheránus
gyülekezetek.
A konferencia e folyamatokat azzal a
céllal mutatta be átfogó, valamint egyegy résztémát alaposabban feltérképező
előadások segítségével, hogy mindez egy
későbbi egyházmegye-történeti szintézis
alapját jelentse. Így Varga Szabolcs a korszak egyházmegye-történetének megírása
során felmerülő problémákat, kérdéseket összegezte, a többi előadó pedig az
egy-egy résztémában elért eredményeit
mutatta be. A jelenlévők megismerkedhettek az egyházmegye 1515. évi zsinatának
rendelkezéseivel, a korszak anyanyelvű kódexhasználatának nagyságrendjével, majd
a század püspökeinek életével és munkásságával, valamint az egyházmegyei intézmény- és kolostorhálózat jellegzetességeivel. Az egyházmegye területén kialakuló
protestáns felekezetek önszerveződéséről,
a templomépítészetre kifejtett hatásairól,
prédikátorainak társadalmi helyzetéről, származásáról is szó esett. Többször
felmerült a reformáció és a könyvkultúra
kapcsolata, mely során Esterházy Pálnak
a jelenleg Kismartonban őrzött protestáns vonatkozású könyvgyűjteménye és
a németújvári iskola könyvhasználata is
bemutatásra került. A nagyobb lélegzetű
áttekintés mellett egy-egy település vagy
nevesebb személy történetét is bemutatták, így hallhattunk Pietro Isvalies bíborosnak, Kanizsai Pálfy Jánosnak, Samarjai
Máténak és Beythe Istvánnak a szervező
és írói tevékenységéről, a zirci ciszterci
kolostor századbeli történetéről, a kanizsai reformáció elterjedéséről és hirtelen
eltűnéséről, valamint a korabeli bírósági
rendszerben nélkülözhetetlen szerepet
játszó kapornaki és zalavári konvent hiteleshelyének működéséről.
Gárdonyi Máté a konferencia zárásakor kifejtette, ha a 16. század egyháztörténetéről korrektebb képet szeretnénk
kapni, akkor feltétlenül szükséges a
kooperáció a tudományterületek és a felekezetek között. Jelen sorok írója szerint e
két nap ennek maradéktalanul eleget tett.
A konferencián Bánkuti Gábor jóvoltából bemutatták a tavalyi konferencia
előadásait tartalmazó „Rendületlenül a
romok között” – A veszprémi egyházmegye
1945 és 1972 között című tanulmánykötetet, s a szervezők ígérete szerint az idei
konferencia előadásait már jövőre könyv
formájában lehet kézbe venni.
Kanász Viktor

A vasbeton
művészi
formálója
Konferencia Medgyaszay István életművéről. Budapest, a
Pesti Vigadó Makovecz-terme,
2017. szeptember 20.
A konferenciát és hozzá kapcsolódó kiállítást az 1978-ban épített, mára lebontott
veszprémi Úttörő Ház tervezője, a teljes
szellemi frissességnek örvendő Zalaváry
Lajos, az MMA tagja kezdeményezte. Saját
elmondása szerint 1942-ben, műegyetemista korában Medgyaszay István munkásságáról sem az egyetemen, sem máshol
még csak nem is hallott. Pedig Medgyaszay az 1940-es évekre már megalkotta
összes jelentős művét. 1947-ben Zalaváry
egy ideig Dr. Kismarty-Lechner Jenő
mellett dolgozott. Zalaváry tőle és akkor
hallott először Medgyaszay alkotásairól.
Amikor képeket is látott a művekről,
rajongója lett Medgyaszay építészetének. Zalaváry személyesen is találkozott
Medgyaszay Istvánnal, amikor a már idős
építész egy évig a KÖZTI tervezőirodában dolgozott. Nemcsak munka közben
láthatta közelről, hanem elkezdte látogatni
a budapesti Ménesi úti Medgyaszay-házban is, ahol megismerhette idős kollégája
barátságos mindennapjait is. Medgyaszay 1959-ben bekövetkezett halála után
pedig veje, Bartha Zoltán fogadta, s az
ő kalauzolásával szembesült az életmű
nagyságával. Szíven ütötte, amikor látnia
kellett, hogy hogyan alakítják át Medgyaszay színházait, majd örömmel értesült
a gondos visszaalakításról. Medgyaszay
születésének kerek évfordulójára készülve
úgy gondolta, itt az ideje egy szimpózium
összehívásának, amely méltó helyére, a
legnagyobb magyar építészek közé sorolja
Medgyaszay alakját. Szerinte az építészek
munkájának elismerésére érdemes lenne
létrehozni egy Medgyaszay-díjat is.
A Medgyaszay István (1877–1959)
építőművész születésének 140. évfordulója alkalmából rendezett konferenciát és
a hozzá kapcsolódó kiállítást a Magyar
Művészeti Akadémia Építőművészeti
Tagozata szervezte. Prof. emeritus Fekete
György, az MMA elnöke házigazdaként,
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter az építés, az építészet ügyéért
is felelős kormánytagként köszöntötte a
résztvevőket. Zalaváry Lajos Oberfrank
Pált, a Medgyaszay tervezte épületben
működő Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját kérte meg, hogy olvassa fel nagy
elődje munkásságát értékelő gondolatait.
Zalaváry Medgyaszay életművében a népi
hagyományra támaszkodó korszerűségre törekvés mellett a részletekben rejlő
páratlan gazdagságot emelte ki. Zalaváry
szavait Duló Károly rendező és Enyedi
Lajos operatőr Medgyaszay István épüle-

teit bemutató filmjének vetítése követte,
amely képeivel nyitánya volt az előadások
sorának.
Medgyaszay a 20. századi közép-európai építészet egyik kimagasló alakja.
Alkotásai jelentőségükhöz képest mégis alulértékeltek a hazai és nemzetközi
építészet történetében. Az előadók a maga
idejében külföldön is hírnevet szerzett
alkotónak a romantikus és orientalizáló
stílusból, a kárpát-medencei népi építészetből táplálkozó, a vasbetonszerkezeteket újító módon használó, valamint
az építészet és ornamentika viszonyát új
alapokra fektető, mintegy hat évtizedet
átfogó életművét vizsgálták. A cél az volt,
hogy a modern építészet európai, regionális és hazai fogalmát árnyalva újraírják
Medgyaszay építészettörténetben elfoglalt
helyét és az építőművész művészettörténeti jelentőségét. Medgyaszay István
egyes művei a közelmúltban örvendetesen
megújultak, és továbbra is eredeti funkciójukat töltik be. Mások állapota aggasztó,
sőt, egyik alkotását a közelmúltban bontották le. Ezért a konferencia az életmű
hazai kutatásában elért újabb eredmények
bemutatása mellett a modern építészet és
a műemlékvédelem kapcsolatának tisztázására is vállalkozott.
A konferencia előadótermében az
építész két unokája, Ládonyiné Bartha
Gabriella és Bartha Ágoston a családi
emlékmúzeumból egy egynapos kiállítás
keretében bemutatták Medgyaszay néhány
egyetemi tanulmányi füzetét, a népi építészeti felmérő utak során készült néhány
rajzát és akvarelljét, a Gellérthegyre tervezett Nemzeti Pantheon egyik lenyűgöző
látványtervét, a rárosmulyadi templom
modelljét, az építész saját tervezésű rajzállványát, a veszprémi színház csillárjainak
üvegfüzéreit és színházi ajtózári szabadalmát mutatta.
Az érdeklődők még egy kiállítást
láthattak a Pesti Vigadó épületében,
amelynek Potzner Ferenc építész és művészettörténész volt a kurátora. Medgyaszay
munkásságát három téma köré csoportosítva tekintette át. Az első csoportba tartozó tablók a Nemzeti Pantheon eszméjének
megjelenései az életműben ideáltervek és
megvalósult, de egyéb funkciójú épületek
alakjában. A tablók második csoportja
a helyreállított Medgyaszay-műveket
tekintette át, a harmadik pedig a veszélyben lévő, pusztuló, illetve már lebontott
épületek képeit sorakoztatta fel.
A konferencia nyitóelőadását Dr.
Keserü Katalin professor emeritus, művészettörténész, az MMA rendes tagja tartotta. Hat fejezetben átfogó képet rajzolt
Medgyaszay István építőművészetéről,
az életművére különféle korszakokban
jellemző épülettípusokról, a stílus és funkcionalitás Medgyaszayra jellemző összeegyeztethetőségéről, az organikus gondolkodás megjelenéséről és az utókorra
gyakorolt hatásáról, illetve elhallgatásáról.
E sorok írója, a Magyar Építészeti
Múzeum munkatársa az apai minta fontosságáról beszélt. Az építész, építőmester
Benkó Károly gyakran vitte magával kisfiát munkával kapcsolatos megbeszélésekre.

A gyermek látta apját tárgyalni, művezetni
és látott elkészült alkotásokat. Így könynyen érthető pályaválasztása, és az is, hogy
honnan örökölte sokoldalúságát, honnan
tanulta küzdeni tudását.
Az egyik dédunoka, T. Ládonyi
Emese néprajzkutató Medgyaszay István
néprajzi gyűjtőútjaiba engedett bepillantani a családi emlékhelyen fennmaradt
előadások, naplók, levelek és feljegyzések
tükrében. A részletes beszámolók alapján
rekonstruálni lehet Medgyaszay gyűjtőútjait, megismerkedhetünk a felmérési rajzok, akvarellek készítési körülményeivel,
sőt az építésznek olykor a falubeliekkel
folytatott teljes párbeszédeket is sikerült
lejegyeznie.
Őriné Nagy Cecília művészettörténész, a Gödöllői Városi Múzeum
munkatársa arról beszélt, hogy mennyire
korlátozottak egy muzeológus lehetőségei.
A viszonylag kisméretű, de újító jellege
miatt az életmű egyik fontos állomásának
tekinthető Nagy Sándor műteremház sorsáról és a megmentésére tett kísérletekről
számolt be.
A Laczkó Dezső Múzeum művészettörténésze, Sipos Anna az építész és
Veszprém kapcsolatáról tartott előadást.
A színház és a múzeum építéstörténetét
vázolta fel a városi gyűjteményekben
fennmaradt dokumentumok alapján, a
koncepció és az első vázlatok megszületésétől a többszöri módosulásokon át vezető
megvalósulásig. A Séd előző számában
Brunner Attilával közösen írott cikkük
olvasható a múzeum építéstörténetéről,
amelyet a konferencián részletesebben
bontott ki és kiegészítette a színházra
vonatkozó kutatás eredményeivel.
Baku Eszter művészettörténész,
a BME Építészettörténeti és Műemléki
Tanszék tudományos segédmunkatársa és
Vető Dániel PhD, építészmérnök, a BME
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
tanársegéde a szakralitás szolgálatába
állított vasbeton szerkezetek jelentőségét
taglalta Medgyaszay István templomépítészetében. A modern egyházi építészet
alakításában jelentős szerepet játszottak
Medgyaszay úttörő megoldásai mind szerkezeti, mind díszítőművészeti értelemben.
Medgyaszay unokája, Ládonyiné
Bartha Gabriella segítségével Gács János,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
nyugalmazott vezető főtanácsosa Medgyaszay Istvánt, a feltalálót mutatta be. Öt bejelentett szabadalma közül négy még a 20.
század első évtizedében született és meg is
kapta az oltalmat. Ez egyrészt a műegyetemi műszaki képzés magas színvonalát,
másrészt főleg Medgyaszay kreatív mérnöki gondolkodását bizonyítja. Az első kettő
a színházi nézőtéri ajtókon alkalmazható
úgynevezett pánikzárra vonatkozott, a
harmadikat kifejezetten a veszprémi színház számára fejlesztette ki. A találmány
célja az volt, hogy a szintén általa tervezett üveggyöngy-füzérekből álló csillárok
világító elemeinél a foglalatok ne vessen
illúzióromboló árnyékot a mennyezetre,
a hatásuk minél légiesebb legyen. Ehhez
találta fel Medgyaszay a foglalat nélküli
izzót. A negyedik találmány az elemekből

építhető vasbeton födém volt. 1940-ben az
építész újabb találmánnyal állt elő: szabadalmaztatta a lánctalpakon a saját maga
ásta árokban haladó árokásó, akkori szóval
medervágó gép elgondolását.
Potzner Ferenc, a Közti Zrt.-nél
dolgozó Ybl-díjas építészmérnök és művészettörténész előadásában a Nemzeti
Pantheon eszméjének alakulását vizsgálta
Medgyaszay életművében az 1903-ban készített első tervektől a lembergi hadikiállítás megépült, de lebontott főépületén, az
1933-ban a Hármashatár-hegyre tervezett
Nemzeti Emlékcsarnokon át egészen az
1942-es tabáni Magyarok bejövetele csarnokig, amely szintén nem valósult meg.
Hadik András művészettörténész
Medgyaszay tervezői és szervezői képessége két ékes bizonyítékát mutatta be a
hallgatóságnak. Az első világháború alatt
többek között 1916-ban Lembergben
rendeztek a korábbi győzelmeket ünneplő hadikiállítást. Ennek a szintén Otto
Wagner-tanítvány Otto Schönthal mellett
Medgyaszay, Maróthy Kálmán, Pál Hugó
és Medgyaszay öccse, Gyula volt a tervezője. 1917-ben a budapesti Margitszigeten
is rendeztek hadikiállítást, amelynek csak
Medgyaszay volt az építésze. A margitszigeti bemutató felhasználta a lembergi
pavilonok egy részét, de új tervezésű
épületek is születtek. Érdekesség, hogy
mindkét kiállítás főépülete erősen hasonlít
a gellérthegyi Pantheon tervében megfogalmazott koncepcióhoz.
Baldavári Eszter művészettörténész,
a Magyar Építészeti Múzeum munkatársa
a keleti hatásokat tekintette át Medgyaszay
István építészetében. Az előadás Medgyaszay 1931 és 1932 közötti indiai utazását
rekonstruálta a fennmaradt levelezésekből. Elsősorban a körutazás során meglátogatott személyekre és olyan helyszínekre
összpontosított, mint az egykori Bombay,
Benares és Kalkutta, valamint Dardzsiling,
Santiniketan és Ranchi. Ezen kívül bemutatta az indiai művészeti iskolák működési
eszméit, valamint Medgyaszay Iráni-Turáni Múzeum tervének megszületését.
Ablonczy Balázs, az MTA BTK
Történettudományi Intézetében dolgozó
történész a turanizmus, vagyis a keleti
magyar őshaza keresésének mozgalmáról beszélt, valamint arról, hogyan került
Medgyaszay kapcsolatba a bécsi magyar
értelmiségiekből álló Thallóczy-körrel. A
magyar népművészet és a Kelet kutatása,
gondolkodás eredetről és néprokonságról
ettől kezdve végigvonul Medgyaszay , és
erőteljes egyéni építészeti stílusának egyik
fontos forrását képezi.
Dávid Ferenc művészettörténész
Medgyaszay István soproni színháza
1992-1993-as felújításának volt kutatója és
szakértője. Előadásában arról számolt be,
hogyan alakította át Medgyaszay 1909-ben
háromnegyed év alatt az eredetileg klaszszicista épületet, hogyan próbálta a régi
színházat kis beavatkozásokkal korszerűvé
tenni. Az 1969 és 1973 között lezajlott
újabb bővítést és felújítást Kotsis Iván
tervezte, de saját tervezői személyiségéből
adódóan Medgyaszay egyéni megoldásainak erős leegyszerűsítésével. A König
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szolgáltat, s ezáltal kegyvesztetté, kitaszítottá lesz, sőt egyenesen árulónak bélyegzik. A feledésbe merülő cselekményt
kihangsúlyozó Kafka-szöveg s az előadás,
melynek végén a táncos az elsötétülő
játéktérben kétségbeesetten próbál a két
kaviccsal tüzet csiholni – máris elfelejtettük volna, hogy kaptunk mi egykor tüzet
is? –, minden tragédiák lehető legnagyobbikával zárul: mert lehet-e, létezhet-e nagyobb büntetése a lázadónak, a
jó ügyért önmagát feláldozónak, mint az,
ha homályba merül, nemcsak ő maga, de
tette is?
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