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Befejeződött Pannonhalma rekonstrukciója?
A főépítész a bátor hagyománytisztelet híve

Szombaton, az építők napján Pan
nonhalmán a köztársasági elnök megbí
zásából Kiss Péter munkaügyi miniszter 
Millecentenáriumi Emlékéremmel tün
tette ki azokat a szakembereket, akik 
Pannonhalma húsz évvel ezelőtt elkez
dett rekonstrukciójában tevékenyen 
részt vettek. Várszegi Asztrik főapát is 
ez alkalommal nyújtotta át a Pro Pan
nonhalma Emlékérmeket. A Kiváló 
Dolgozó kitüntetéseket Hortobágyi Ci
rill. a rekonstrukció Szent Benedek-ren- 
di vezetője adta át. Millecentenáriumi 
Emlékérmet kapott Bakondi János, 
Bognár László, Fehérváry Rudolf, Fe
jé  rdy Tamás, Lente István, Martonné 
Szilas Katalin, Mekota Ervin, Németh 
Tamásné, Szalai Béla és Takács Imre. 
Pro Pannonhalma Emlékérmet kapott 
Jurcsik Károly, Török Ferenc, Mező 
Barnabás, Denk András, Szirányi Ákos, 
Bijonka István, Novák Béla, Zsebedics 
István, Takács György, László Csaba és 
Láng Tibor. Kiváló Dolgozó elismerést 
kapott Tóth Sándor, Sípos László, Szi
geti István, Sturm Gyula, Hollenczer 
István, Műszer László, Csuttej József, 
Sziráczky Attila, Borbély János, Eszes 
Tibor és Légrádi Zoltán.

Török Ferenccel a pannonhalmi re
konstrukciós munkálatok főépítészével az 
ünnepi könyvhét utolsó napján beszélget
tünk. Könyve, a Vallomások a Kiáradt 
Kiadó jóvoltából azokat a munkáit mutat
ja be, amelyek nevét országosan ismertté 
tették, és amelyek a templomépítő jelzőt 
illesztették a neve elé. Az ő munkája 
ugyanis a balatonfenyvesi, a révfülöpi és 
az ábrahámhegyi római katolikus temp
lom, az edelényi és a nyíregyházi görök 
katolikus templom, a budapesti Magyar
szentek temploma, és még hosszan sorol
hatnánk, hol mindenütt emeltek Isten-há
zat Török Ferenc tervei alapján. A húsz 
évvel ezelőtt elkezdett pannonhalmi fel
újítási munkálatokba 1992-ben kapcsoló
dott be a rendszerváltozás főépítészeként, 
az Országos Műemlékvédelmi Hivatal és 
az építészkamara ajánlatára. Előtte a 
csaknem két évtizeden át kisebb-nagyobb 
lendülettel folytatott rekonstrukcióban 
számos építészcsoport és tervezővállalat

vett részt. Az ő feladata a pannonhalmi 
bazilika és a kerengő külső felújítása, 
illetve az új épületek megtervezése volt. 
Nagyszabású munkájának alapelveiről 
kérdezzük először Török Ferencet.

-  Folyamatosság és megújulás, e két 
szó köré lehet gyűjteni minden gondo
latunkat és elvünket -  kezdi a főépítész, 
aki a Műegyetem tanára, 1983 óta Ybl- 
díjas, 1995 óta Kossuth-díjas. -  A mai 
építészet eszközeivel szerettük volna a 
felszínre hozni mindazt a történelmi 
szépséget, amely Pannonhalmának a sa
játja. Ugyanakkor vállalni szerettük 
volna korunkat. Éppen ezért minden tö
rekvésünk arra irányult, hogy olyan ar
chitektúra jelenjék meg, amely minősé
gében és nem stílusjegyeivel kapcsoló
dik Pannonhalma egészéhez. Mielőtt 
munkához láttunk volna, teljes funkcio
nális felmérést készítettünk. Meglepőd
ve tapasztaltuk, hogy az elmúlt negyven 
év megannyi bajának következménye
ként mennyire összekavarodtak a kolos
torban folyó élet különböző területei. 
Az a körgyűrűs rendszer, amely a kö
zépkorban a szerzetesi élet természetes 
elrendeződését jelentette, föllazult, kö
vethetetlenné vált. Éppen ezért az volt a 
legfőbb vágyunk, hogy olyan belső ren
det teremtsünk, amely során minden a 
helyére kerül.

-  Elképzeléseiket maradéktalanul 
meg tudták valósítani, vagy engedni 
kellett a bencés rend speciális igényei
nek, az Országos Műemlékvédelmi Hi
vatal előírásainak?

-  Volt, ahol az elképzeléseink he
lyességéről sikerült meggyőzni az ille
tékeseket, volt, ahol nem. A bazilika te
tőszerkezeténél például sikerült lénye
ges változtatásokat végbevinni. Hosszú 
viták után, mely vitákban mellénk állt a 
műemlékvédelmi hivatal is, a barokk 
tetőszerkezet helyett az épület kereszt- 
metszetét messziről fölmutató új tetőze
tet alakítottunk ki. A középkorban épült 
kerengő felújításánál azonban már a 
bencés rend elképzelése győzött. Mi azt 
szerettük volna, ha a középkori építé
szet szokásai jelennek meg a kerengő 
falain, nyers téglával kifugázva. Ha a

padozata is a középkorhoz jobban iga
zodó durva burkolatot kapott volna ba
rokkos jólfésültsége helyett. Ezt az el
képzelésünket azonban nem sikerült el
fogadtatnunk.

Török Ferenc: Remélem, hogy a bazi
lika külső felújítása, tetőszerkezete 
több évszázadra szól

Vajda József felvétele

— A XIX. században Storno végezhe
tett olyan jelentős munkát Pannonhal
mán, mint Török Ferenc főépítész. Stor- 
nót sokan szidják, néhányon dicsérik. 
Mit tart róla ön, aki az ő  tervei nyomán 
látott munkához?

-  Gyakorló építészként megcsodál
tam a rajzait, azt az alázatot, ahogyan 
feldolgozta Pannonhalmát. Egy kicsit 
irigyeltem is, bárcsak nekünk is lett 
volna időnk az olyan aprólékos előké
születekre, mint neki. Szakmai igé
nyességét hallatlanul becsülöm. Van
nak persze olyan megoldásai, amelyek
ről a mai funkcionális rendszer ismere
tében azt tartja az ember, jó lenne túl
lépni rajtuk. Nem kellene például a ba
zilikában a Storno-féle szószéket vagy

a megemelt hátsó szentély baldachinos 
oltárát úgy tisztelni, akár a kegytár
gyat. Hogy ezekkel az építészeti meg
oldásokkal mi történik, az már a bazili
ka belső rekonstrukcióját végző szak
ember nagy kérdése.

-  Magyarán szólva a korszerű bazi
likafelújítás azt kívánná, hogy bontsák 
le mindazt, amit Storno oda tervezett?

-  Nem mondom, hogy le kell bonta
ni, csak azt mondom, ahhoz, hogy a má
sodik vatikáni zsinat szellemében mű
ködő liturgikus tér lehessen a bazilika, 
kellő bátorsággal kell szelektálni mind
azt, ami a korszerű működésnek ellen
áll.

-  E szavaiból is kitűnik, nem fejező
dött még be Pannonhalma épületegyüt
tesének rekonstrukciója. Nincs kész 
még belülről a bazilika, hiányoznak 
nélkülözhetetlen, új épületek.

-  A bencés rendnek az volt a straté
giája, hogy a meglévő épületeket kell 
mindenekelőtt megóvnia és megújíta
nia. Anyagi lehetőségek kérdése, hogy 
miként és mikor tudnak továbblépni. Az 
új épületek -  tornacsarnok, új főporta -  
tervdokumentációját kiviteli szinten el
készítettük, persze ha nagyon elhúzódik 
a megvalósításuk, elévülnek a terveink.

-A zoknak az épületeknek a sorsa 
hány évre biztosított, amelyeknek a fe l
újítását Török Ferenc irányította?

-Rem élem , hogy a bazilika külső 
felújítása, tetőszerkezete több évszá
zadra szól. És azt is remélem, hogy az a 
szemlélet, amelyet Pannonhalma re
konstrukciójakor igyekeztünk megvaló
sítani, a körgyűrűs kolostorrendszer 
fölelevenítése maradandó irány lesz a 
jövőben is.

-  Mit üzenne annak, aki néhány száz 
év múlva az ön terveivel a kezében lát 
hozzá Pannonhalma felújításához? Mi
re ügyeljen?

-  Bátran járjon a maga útján és tisz
telje a hagyományt. Mi is ezt szerettük 
volna valamennyi munkatársammal, 
Pattantyús Ádámmal, Balázs Mihállyal, 
Fehérdi Péterrel, Bartók Istvánnal és 
Róth Jánossal megvalósítani.

Lőcsei Gabriella

NAPLÓ
A CET KÖZÉP-EURÓPAI 
IRODALMI TÁRSASÁGOT a
hét végén alakította meg több mint 
ötven értelmiségi. Céljuk a magyar 
nyelv és kultúra megőrzése, jobbí
tása, az állampolgárok érdekeit 
szolgáló közgondolkodás kialakí
tása.

A XV. ORSZÁGOS AKVA- 
RELLBIENNÁLÉ szombaton 
nyílt meg Egerben. A kiállításra, 
mely egy hónapig tekinthető meg, 
száznegyvenhét művész több mint 
kétszáznegyven alkotását hozta el.

A KÁMA-VIDÉKI ROKO
NAINK ŐSTÖRTÉNETE cím
mel kiállítás nyílt meg a tatabá
nyai Városi Múzeumban. A tárlat 
anyagát az Udmurt Köztársaság 
közgyűjteményei kölcsönözték. 
A szintén városi múzeumbeli má
sik kiállításon egy tavaly feltárt 
honfoglalás kori település marad
ványai láthatók.

A SIKLÓSI SZALON, mely 
negyven hazai képző-, építő- és 
iparművész alkotásait mutatja be, 
szombaton nyílt meg a vár galé
riájában.

A MAGYARSÁGTÖRTÉNETI 
KONFERENCIA záróesemé
nyeként megnyitották a Balassa 
Múzeumban a Templomok és ko
lostorok a középkori Esztergom
ban című kiállítást. A tárlaton, 
mely október végéig tart nyitva, 
az épületek és berendezéseik do
kumentumait, rajzait és az ásatá
sok során előkerült tárgyakat mu
tatják be.

LATINOVITS ZOLTÁNRA
emlékeztek halálának huszadik 
évfordulója alkalmából vasárnap 
Balatonszemesen. Az egész na
pos rendezvénysorozat keretében 
először hirdették meg a Latino- 
vits vers- és prózamondó ver
senyt. A katolikus templomban 
szentmisét tartottak emlékezeté
re, és megkoszorúzták sírját. Ezt 
követően került sor arra az ün
nepségre, amelynek során a tele
pülés művelődési házát a kiváló 
színművészről nevezték el.

FOtVOlRATSZEM LE

Forrás
A kecskemétiek -  félúton a főváros és Szeged 

között -  kiválóan értenek a tematikus számok össze
állításához, olykor más műhelyek feladatát is elvé
gezve. így volt ez az Ilia Mihályt köszöntő lappal, 
így a mostani Baka István-emlékszámmal, amely 
közel egy időben érkezett meg a tragikusan korán le
zárult költői életművet felmutató könyvheti Jelen- 
W-kiadvánnyal, az összes versekkel.

Baka István
költészetéről nyilván az idők távlatából bölcsen dönt 
majd az utókor. Arról azonban, hogy ez a kordivat
tal dacoló poéta a kilencvenes években miért vált 
szinte minden irányzat, ízlésvilág képviselője szá
mára kikerülhetetlenné, nekünk kell számot adnunk. 
Szív Ernő (Darvasi László) pontosan leírja a döbbe
netét, amit az alapvetően az írás technikai kérdései
vel elfoglalt, Esterházy Péter intelmeit követve 
alanyban és állítmányban gondolkodó írótársada
lomban az a tény okozott, hogy egy társuk halálos 
kórral dacol, és szűkre szabott időben kell elmonda
nia, amit fontosnak vél. Baka betegsége a posztmo
dem léhaságban hirtelen intő jel lett. És a sors ke
gyelméből költészete a halál közelségében magasra 
ívelt. Az oroszos iskolázottságú Baka iszonyatos 
kínjai között mert orosz lelkűnek mutatkozni, isten
keresőként poklot járni, testamentumokat írni, igaz, 
szerepversekben. Nevének orosz fordításából adó
dóan Sztyepan Pehotnijként és a Kormos István által 
magyarrá tett szegény Yorkként. A  magát mindig 
nemzetinek, egyszerre urbánusnak és népinek valló 
Baka István volt annyira tiszta lélek, hogy kétségek
kel töltse el a váratlan, országos népszerűség.

Géczi János
1993. július 21. című emlékezésében ezt a bizonyta
lanságot idézi: „Kicsit tétován magyarázta, milyen 
kényes helyzetbe került. A szegedi ismeretlenségből 
-  már ahogy ő  a helyzetét megélte -  ha nem is orszá
gos népszerűségre, de országos ismertségre tört, a 
Jelenkor is hajlandó rá figyelni..., ezért sem kerülik 
el újabban sem a díjak, sem a kitüntetések, a városai 
is -  Szekszárd és Szeged -  legitimálták, ráadásul az 
írótársak keresik, szeretik és vélhetőleg értik a mun
káját, de mindenesetre úgy tesznek...” Amikor Baka 
István a titok nyitjára lelt, nem járt messze az igaz
ságtól: „minden irodalmi életben kell egy olyan vi
déki, akinek elég kicsi az életműve (azaz áttekinthe
tő) ahhoz, hogy könnyen és gyorsan taksálható le
gyen, aki kívülállósága miatt nem mocskolhatta be

magát sehol és sosem, aki mégis konzekvensen -  
még ha a helyzete miatt is -  kimaradt az irodalmi 
életből, és ráadásul bármi új díj vele hitelesíthető, 
hiszen régi díjakkal nem pumpálták még fe l”. Arra, 
hogy miért nem díjazták a Kádár-korszakban a Ba
ka-féle költői, emberi magatartást, választ adnak a 
vele folytatott beszélgetések, amelyek közül Benyik 
György, a papként látogató régi barát interjúja a leg
emlékezetesebb. Hogy mit kaphatott egy költő a 
Szovjetuniótól, azt Szőke Katalin mondja el A költő 
és műfordító szerepcseréje (B. I. költészetének orosz 
kulturális kódja) című kitűnő tanulmányában. „A 
kádári Magyarországhoz képest a szovjetunióbeli 
értelmiség igen nehéz körülmények között élt. Mi
után az egyéni érvényesülés a tisztességes ember 
számára lehetetlen volt, s az értelmiség egy kis része 
mégis tisztességes maradt, kialakult köreikben a pe
riférián élés igazi tudománya. E körökben olyan 
erős volt a szolidaritás, hogy akár heteket is el lehe
tett élni pénz, élelem, szállás nélkül... Azt is mond
hatnám, hogy Leningrádban a rideg kollégiumi kö
rülmények között ismerőseinknek köszönhetően szel
lemi téren jóval otthonosabban éreztük magunkat, 
mint a magyarországi közömbös, »rendezett« világ
ban, alkalmazkodó egyetemista társainkkal.” Baka 
István költészetét, motívumait, metaforaláncait. Is
ten-élményét felvonultató tanulmányok mellett köl
tőtársak vallanak.

Szepesi Attila
A Sátán oltárképei című ciklusa, Kovács András Fe
renc két „orosz” verse, Kántor Péter elkésett levele, 
Pintér Lajos és Zalán Tibor emlékezése mellett Ha
tár Győző, az öreg barát vallomását és értékelését 
olvashatjuk. „B. I. az új magyar lírában azon keve
sek közé tartozik, akiktől olyigen zsugorgatott és fo 
gyó életidőmet nem sajnáltam soha: örömest követ
tem gondolatai vonulását és azok mesteri formába 
öntését. Nem a líra lerombolásán munkálkodott, 
mint világszerte a selejtszaporítók, hanem a menté
sében: abban vette ki a részét” -  állapítja meg Határ 
Győző, és úgy véli, Bakát jó ösztöne védte meg at
tól, hogy a lírarombolók közé álljon. Nem konzerva
tív költészet az övé, annak kereteit szétfeszíti. Az
1995-ös levélváltás jelzi a betegségben megvénült, 
fiatal Baka István és az öregkori betegségekkel 
küszködő, örökifjú Határ Győző egymásra találását.

A számot fényképek és részletes bibliográfia 
egészíti ki. Érdemes megőriznünk és Baka István 
kötetei mellé könyvespolcunkra helyezni.

Osztovits Ágnes

□. || , ----1 1 ' ' ~ - |j~ jj

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ

SVÉD SZENT-IVÁN ÉJ, KÜLFÖLDI VENDÉGMŰVÉSZ,
ÚJ BEÁLLÁSOK, LÉPCSŐHÁZI MATINÉ AZ OPERAHÁZ 

JÚNIUSI PROGRAMJÁN.

24-én, a millecentenáriumi rendezvénysorozat keretében svéd művészek 
közreműködésével, Svéd Szent-Iván Éj című opera- és balettgála 
színhelye lesz a Dalszínház. Az est rendezője a világhírű 
koregoráfus, Terje Thoresen.

4-én, 7-én és 9-én Jurij Szimonov, a Brüsszeli Nemzeti Zenekar vezető
karmestere dirigálja a Wagner: Siegfried című zenedrámájának előadásait.

15-én, a Rómeó és Júliában -  Szabadi Edit (Capuletné),

19-én, a Rómeó és Júliában -  Nagy Tamás (Rómeó),
Kun Attila (Mercutio), Hommer Csaba (Tybalt), Szigeti Gábor (Páris),
Túri Sándor (Benvolio), Keveházi Krisztina (Mab) mutatkozik be.

8-án, 9-én, 15-én és 16-án du. 3 órakor KIRÁLYI LÉPCSŐHÁZI MATINÉ. 
Rendkívüli gyermekelőadás az Operaház és a Budapesti Operabarát 
Alapítvány közös rendezésében. Műsoron: Donizetti:
A csengő című operája.

Szereplők: Don Annibale Pistacchio -  Szilágyi Béla,
Serafina -  Gémes Szilvia,
Madame Rosa -  Kovács Erzsébet,
Enrico -  Póka Balázs.

Zenei vezető: Oberfrank Péter, zenei munkatárs: Bányai Rita.
Látványtervező: Mikesi Eszter mv.

Rendező: Szilágyi Gábor.
h  Az előadás a Soros Alapítvány támogatásával jött létre. A

l  K A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ TÁMOGATÓJA A A
^ r r r ^ , Magyar Nemzet ,   h l t ,
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