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Ekler Dezső: Miskolc városkapuját az elmúlt tíz-tizen
öt évben egy idegen számára a sportcsarnok, a 
könyvtár és a szakszervezeti - ,  pártszékház jelentet
te. A parkban épült szoborszert! épületeket most 
megtiszteli egy Bodonyi - mtf. Furcsa módon a ház 
arra a területre került, amely ebben a modernista 
elképzelésben még megmaradt űrként. Ha jól értem, 
Golda Jankó azt mondta, hogy maga a műfaj, egy 
MTESZ- székház , vagy egy Technika Háza éppolyan 
sztálinista vagy modernista -ha  szabad a kettőt 
összekapcsolni mint amilyen mufajúak voltak a párt- 
székház vagy a sportcsarnok. Van-e ebben igaz
ság?

Golda János: Engem a helyzet drámaisága fogott meg: 
az a kérdés, hogy az építés folyamatának és az épí
tésznek a drámáját próbáljuk megragadni. A Technika 
Háza létrehozása igazi dráma. Egy hosszú ideig tar
tó és az építész számára súlyos következményekkel 
járó igazi dráma volt, ahogy én ismertem. Egy igazi 
drámához keíl drámai konfliktus,drámai elem és ilyen 
drámai elemnek találtam a z t, hogy van egy ilyen álla
milag kitalált program, egy régió számára- a Technika 
Háza-, amit megkap egy építész feladatnak és meg
birkózik vele. Én azt mondtam, hogy ez a program 
egy adott korszakban tipikus , bizonyos fokig ennek 
az állami bürokráciának egy eléggé banális program
ja , és ez szembesül egy nagy kvalitású építészmen
talitással. Ez az a drámai alaphelyzet, amit itt Csaba 
megoldott.

Bodonyi Csaba : Sajnálom , hogy olyan helyzetbe hoz
tatok, hogy tévedéseket kell eloszlatnom. Az első 
tévedés a z . hogy Miskolcnak négy városkapuja van 
és nem egy . A második tévedés: az a telepítési szitu
ációból levezetett gondolat, amit Ekler Dezső kezde
ményezett, az lényegében az egész folyamatot, azt 
a szituációt, ami az épület létrehozását végül is jelle
mezte , csak érinti,és nem meghatározza. Tehát, egy
részt ha ebből a második tévedésből indulok k i , 
akkor teljesen igaz az, hogy egy olyan közintéz
mény - lánc egyik eleme a MTESZ- székház, amely 
mögött nem volt az első építési mozzanatot megelő
ző térbeli gondolat. Ezért ezek az épületek sajátos 
szoborként kerültek id e . Itt fel kell sorolnom, hogy 
mik ezek : a volt MSZMP- székház, a BÁÉV-székház, 
aSZOT-székház, a sportcsarnok és a könyvtár, vé
gül az építés sorrendjében utolsó etemként a MTESZ 
székház. Ez több milliárdos beruházás, amelyből más 
városok, ha volt előzetes térbeli gondolatuk, akkor 
egy komoly városközpontot tudtak létrehozni. Pél
dául a sa l^tarján i is ilyen : 3-4 középület egy egész

városra kiható minőséget teremtett, valamilyen mó
don karakterizáló együttes jött létre. De parttalan vol
na ezt más városokkal és más történetekkel össze
hasonlítani. Ott a négy épület megteremtése az 
egész városra kihatott, itt ennél jóval több épületről 
van szó, és a város minőségét nem befolyásolták. 
Azért nem, mert nem volt mögöttük térbeli gondolat, 
nem tervezte meg senki azt az .  ürességet", ami mö
gé vagy mellé az épületeket szervezni kellet volna. 
Ismert volt előttem, hogy ez a probléma a MTESZ- 
székház révén utólag már nem rendezhető, és csu
pán arról lehet szó, hogy a beépítéssel átmenetet 
lehet képezni a meglévő elemek között. Ez azt a 
sorsot mérte a házra , hogy egy elemévé váljék a 
kőzintézményláncnak, Bár bizonyos átmenetet bizto
sított a megépült épületek között, bizonyos térbe
liséget kölcsönzött nekik.

E.D.: Lehetséges ennek a több mint tíz éves történet
nek a menetét rekonstruálni ? Hiszen úgy emlékszem, 
a telepítés szempontjából is mások vottak az első va
riációk. Ha jól tudom, a pártszékház mögött volt az 
első hely.

B. CS.: Pontosan , az első terv oda készült, az 1976-os 
tervpályázat alapján. Azok után öt különböző hely
színt járt meg ez a program és tizenhárom terwari- 
ációt. A tizenharmadik épült m eg, és már annyira be
lejöttem a fölösleges tervezésbe , hogy van egy ti
zennegyedik is a fiókomban. Ez volt a Tudományos 
Panteon.

E.D.:Mi magyarázza ennek a programnak az állandósá
gát, tehát hogy több mint tíz éven át folyamatosan 
jelen tudott lenni, mini reális beruházási szándék ?

B. Cs.: Ez érdekes,hogy mi tartotta ezt fönn. Sokan azt 
hiszik, az a látszat, hogy a létrehozásának techniká
ját illetően is beleilleszkedik a - ti úgy mondtátok: 
sztálinista - nagyberuházások sorába. De sajnos ez 
nem hiteles t nem ez történt. A MTESZ - székház 
alulról jövő kezdeményezés, egyértelműen nem ál
lami beruházás - Itt valami olyasmi történt városi szin
ten , ami Makovecz Imrével Zalaszentlászlón történt a 
faluház esetében. Ott is vannak intézmények, ame
lyek résztvesznek, kényszenjségből. Itt is résztvettek 
intézmények , de alapvetően alulról jövő társadalmi 
kezdeményezés volt. Igaz, hogy nem a település
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szintjén jelentkezett a kezdeményezés , hanem egy 
réteg kezdeményezése volt. Ez a réteg a műszaki 
értelmiség volt, ami a MTESZ- ben tömörül.Viszont 14 
ezer emberről van itt szó, ami kitesz egy települést, 
akiknek 10 éves vágyuk volt már azt megelőzően is, 
hogy a kinőtt épületük helyett egy új intézményt te
remtsenek a maguk számára. Ehhez ók nem kaptak 
állami segítséget.Volt néhány lelkes ember a MTESZ- 
ben.akik ezt mozgatták,és elsőként egy pályázat kiírá
sával kezdeményezték, majd, ahogy ennek a megva
lósítása meghiúsult, a különböző variációkban tulaj
donképpen állandóan fenntartották. A folyamatossá
got lényegében az biztosította .hogy ezek az embe
rek végig közreműködtek, az elejétől a végéig. Ener
giájukat, lelkesedésüket nem vesztették el, hogy ez 
megvalósuljon. Végül is az épület nem is állami beru
házásként valósult meg, hanem különböző intézmé
nyek, vállalatok adakozásából, különböző anyagi és 
pénzügyi hozzájárulásokból és tervezési társadalmi 
munkából, ez volt a mi hozzájárulásunk. Ezek a 
Borsod megyében tevékenykedő vállatok az építé
sében is részt vettek. Tehát anyagokat adtak : a  
hejőcsabai cementgyár adta a cementet, a Borsodi 
Vegyikombinát adta a műanyag ablakokat, a műa
nyag hószigetelési anyagokat és az akusztikai szige
telő anyagokat, az Ózdi Kohászati Művek adta 
a betonacélt ,a DIGÉP adta az acélszerkezeti mun
kákat, ÉÁÉV adta az alapozási munkákat, a BÁÉV 
felépítette jutányos áron, Bútoripari Vállalat adta 
hozzá a bútorokat és hozzá kell tennem, hogy az 
itteni ÉMÁSZ adta hozzá a pénzét közben, mert ez 
végül is nem csupán a MTESZ - székház , hanem 
ÉMÁSZ-központ is, tehát társberuházás. Ez is a 
taktikai elemek közé tartozik.
Tehát azt mondhatnánrami falusi szinten történt Zala- 
szentlászlón, az történt itt urbánus szinten, egy 
nagyipari város szintjén. S ő t, egy ipari megye sajá
tosságainak megfelelően. Az az érdekes , hogy már 
az elejétől így volt,ez volt a kiindulási helyzet.76-ban, 
az első pályázat során az én elsődíjas tervem tulaj
donképpen erre alapult, hogy ezeknek a borsodi ü- 
zemeknek, gyáraknak,építőipari vállalatoknak a kapa
citását és technológiáját építsem be, szinte konszig- 
natív módon, a tervbe.Ebbe bele volt építve a BVM,

a drótgyár, az LKM , a BÁÉV, és össze volt konszig
nálva, és követhető módon ezekből az alkatrészek
ből á llt, amit a borsod megyeiek le tudtak volna gyár
tani. Sajnos a végeredmény nem ilyen sterilen való
sult meg, amit sajnálok is, mert az eredeti tervnek 
egyik lényege éppen ez volt, hogy konszignatív mó
don állt össze az anyagi háttere. A másik egy kon- 
struktivitás volt, ami akkori gondolkodásomat jelle
mezte . Ami inkább a szerkezetek drámai erejére épí
tett és nem a terek drámaiságára. Az építészeti fel
fogás is, mindaz, amit az építészetről gondoltam, 
hosszú időn , tíz éven keresztül , lényegében bele
épült; mindaz, ami az első pillanattól a szemléletemet 
alakította. Ilyen szempontból ez a ház számomra az 
építészeti felfogásomat illetőleg is integráns dolog
gá vált. Merőben eltér az első kiindulási változattól.

E.D.:Jó volna beszélni a tervekben követhető szem
léletváltozásokról, ami a Te személyedhez köthetően 
a tíz- tizenöt évben végbement. De hadd kérdezze
lek arról, hogy a társadalmi összefogásnak, ennek 
az erőnek a fenntartásában milyen szerepet játszot
tá l? Ha egyszerűen akarom mondani,azt kell ez je
lentse, hogy az emberek és a cégek bíztak benne, 
hogy az ő szociális jelenlétük kifejeződhet egy ilyen 
házban. Miként maradhatott ez fönn több mint tíz 
éven át ?Volt ebben neked szereped,Te kellett,hogy 
ébren tartsad e z t, vagy pedig ez magától így történt?

B. Cs.:Végül is egyáltalán nem a bizalom vagy az e- 
gyüttműködés vagy a konszenzus jellemzi a folyama
tot, inkább a dolog tehetetlensége. Az hogy én el
kezdtem és csináltam folyamatosan ingyen.

G.J.:Sorra épültek a technika házai az országban...
B.Cs.:Én ezt a folyamatot nem gerjesztettem, inkább 

csak integráltam,és próbáltam a változatokat aszerint 
kialakítani, amilyen szituáció kerekedett;és a bizalom 
sem volt meg igazán, az kiderült a végére, hogy 
mennyire nincs meg! Ennyiben eltér a zalaszentlászlói 
folyamattól, hogy itt, ennek a megvalósulási folyamat
nak nem én voltam a gerjesztője. Én inkább próbáltam 
integrálni a különböző szituációkat ,és ehhez külön
böző terveket produkáltam.

E.D.: Föl tudnád idézni a történet állomásait? Melyik 
terv miféle helyzetet ír le ? Melyik mire ad választ ?

B.Cs.: Az első terv, az volt a kiindulás . Az volt a teljes 
program, és egy jóval nagyobb program, mint ami 
megvalósult. Az a fele. Akkor optimisták voltak a kez
deményezők és leírták az igényeiket. El kell hogy 
mondjam , hogy egy tervpályázat vo lt, egy őszi idő
szakban , amikor nyaralásból jöttünk vissza, és fütyö- 
résző jókedvünkben egy hét alatt fölrajzoltuk százas
ban és nagyon őrültünk annak ,hogy a Tudomány és 
Technika Házát funkciójában is jellemző konstruktivi- 
tást és technicista szemléletet bele tudtuk vinni ebbe 
a házba. És azt a taktikai elem et, hogy ez borsodi ele
mekből kell hogy összeálljon. A második terv még 
ugyanarra a helyszínre szó lt, de már ö*vözete volt egy 
másik tervnek, amit azzal párhuzamosan terveziem a 
miskolci TV-stúdiónak. Ekkor jött ide Grósz Károly elsó
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titkárnak, és az ő programja volt, hogy a TV-stúdió 
megvalósuljon,
A Technika Háza e mögött elhalványul . Először 
programként úgy jelentkezett, hogy ötvözzük össze 
ezt a két dolgot.Erre született egy terv, amelyik tartal
mazta volna a TV-stúdiót is. Később a TV-stúdió 
erősödött.és kitúrta a Technika Háza programját,és a 
TV-stúdió akart megvalósulni. Erre csináltam három 
variációt, de itt is megelőzte a munkát egy tervpályá
zat . amelyre egy negyedik variáció kellett és egy má
sik helyre. Ez az Eszperantó téren lett volna, a Domus 
Áruház előtt. Itt lett volna a TV-stúdió. Aztán a 
TV - stúdió átkerült a MTESZ - székház helyére és 
egy darabig együtt haladtak, majd elváltak. Amikor el
váltak, akkor egy éven keresztül három stúdtóvariáci- 
ón dolgoztam. Aztán a TV-stúdió megvalósításának 
lehetősége anyagi , politikai és egyéb összefüggé
sek miatt megszűnt.Felerősödött újra a MTESZ-szék- 
ház iránti igény, de kisebb volumenről és más hely
színről volt szó. A MTESZ - aktivisták fenntartották az 
igényüket,hogy épüljön meg a ház, különböző komp
romisszumos javaslatokkal álltak elő. Többek között 
azzal, hogy a jelenlegi MTESZ-székházat bővítsük 
meg. Erre is készült terv. Aztán készült egy másik a 
könyvtár előtti területre, ahol most a MTESZ-szék
ház áll. Majd felvetődött, hogy egy foghíjba építsük 
be, ez egy negyedik helyszín. Ekkor nosztalgiaként 
fölmerült az első háznak egy alternatív megoldása,ami 
annak egy egyszerűbb , de konstruktivitásához .szel
leméhez hasonló alternatíva lett volna. Majd a könyv
tár előtti terület véglegesül! Ez a helyszín az igazság
talanul elcsapott igazgatóm javaslatára került napi
rendre. aki azt mondta, hogy nem foghijba és nem 
bővítésként. hanem méltó helyszínre kell tenni ezt a 
házat.A hely történetéhez hozzátartozik, hogy vala
ha ott földszintes házak álltak. Köztük egy cukrászda, 
majd azt lebontották, fűvel bevetették . Utána három 
kiviteli terv készült o d a , az egyik a Plesz Antal - féle 
kiállítási csarnok vo lt, a másik a Szabó József által 
tervezett Olimpia nevezetű tranzitszálló és a harma
dik terv egy tíz emeletes szálloda. Egyik sem épüli 
fö l, a terület üresen és gazdátlanul állt. Végül is ez 
indokolta a z t, hogy ez a ház ide kerüjön. Közben 
annyira megszokták a szabad területet a lakosok is , 
hogy úgy gondolták, hogy zöldterület- ellenes a be
építés , sokan tiltakoztak is ellene. Alvar Aalto sok
ban motiválta ezt az épületet, többek között abban 
az Aatto-féle elvi magatartásban, hogy képes volt 
egy épület egységén belül minden helyiség önnál- 
tóságát megtartani. A rész és egész úgy függött ősz- 
sze, hogy az egész nem terrorizálta sosem a részt, 
vagy a részleteket. A WC WC vo lt, a nagy tér nagy 
tér. A terek önnállósága úgy integrálódott egy 
egésszé, hogy közben az egész is megteremtődött. 
Ezt én követendő magatartásnak tartottam. A végül 
megépült MTESZ - székházban ez az alapállás , úgy 
érzem, benne van.

E.D.: Ha jól értem , döntő tényező vo lt, hogy ez a

parkban álló szoborszert , modernista épületek közti 
tér lett az épület végleges helye.

B.Cs.:Nem té r , hanem üres terület. Igen , az épületen 
küszködtem azzal ,hogy valamiféle teret csináljunk a 
könyvtár és a sportcsarnok e lő tt, és a három épület 
együttesen valami teret zárjon le. Ez félig sikerült. 
Látván, hogy a MTESZ már nem tud rendet terem
teni ebben a közintézmény -láncban, egyrészt lega
lább az átmenetet akarta biztosítani, másrészt saját 
kis teret csinált magának.Kívül. de belül is. A terek 
sokkal fontosabbakká váltak, mint 76-ban. A legfon
tosabb nem is ez volt, hanem a külső és a belső terek 
komplementeritása, amit én a legfontosabb és leg
érdekesebb szakmai problémának tartottam a terve
zéskor. Számomra ez a terv szakmai, belső, teljesen 
magánjellegű élménye. A konstruktivitás adta drámai 
erővel szemben a terek összetettsége és folyama
tossága, egymásba kapcsolása lett a fontosabb szá
momra.
Erre a helyszínre is készült négy változat,és van egy 
tartalék megoldás, ez a panteon.

E.D.: A program változott közben , vagy pedig a te fel
fogásod és a szituáció változott meg ?

B.Cs.: A program is változott. mert ötvöződött egy 
ÉMÁSZ-programmal, ami két szintet tölt ki a házból. 
Bár ez nem látszik, mert hátsó megközelítésű.és nem 
játszik össze a két épület használatában, teljesen 
szeparált.
A MTESZ-székház a megyei értelmiség találkozó- 
helye, fóruma akart lenni. Kicsit másképp üzemel pil
lanatnyilag , mint amire gondoltam.

E.D.:A te kitartásodat mi motiválta ? Az az ember érzé
se, hogy az egészet az hozta át az innenső partra, 
hogy te magát a tervet fontosnak tartottad annak 
ellenére. hogy ehhez legalább 14 különböző variá
ciót kellett megrajzolnod. Mi hajtott ?

B.Cs. Valamiféle ostoba fanatizmus . Ez a ház nem mi
attam épült meg, ez tévedés. Tulajdonképpen bele is 
fáradtam, a tizenkettedik variáció után majdnem felad
tam. Nagy nehezen szedtem össze magam.

E.D.: A különös az, hogy mindezek ellenére a megé
pült ház meglepően friss . Az a költészet. ami az első 
tervvariációban benne va n , benne van a megépült 
házban is . Bár egészen más házról van szó. Látni kell 
ugyanis, hogy ipari termékek vannak építészeti mi
nőséggé átlényegítve itt is .

B.Cs.: Persze.
E.D.: Honnan van benned ez a megszállottság, ez 

a frissesség ? Miskolcra vonatkozik ez , arra,hogy Mis- 
kolcnak kell legyen egy ilyen háza?

B.Cs.: Nem Miskolcra vonatkozik, s ő t. ez a ház döb
bentett rá a rra . hogy sem egy házba, sem Miskolc 
városába ennyit invesztálni nem szabad. Most nem 
apró sérelmekre gondolok,hogy a kivitelezővel együtt 
meg sem hívtak minket az átadásra, miközben az 
előadók a műszaki értelmiség fontosságáról beszél
tek. A kérdés a z , hogy miért nem adtam föl hama
rabb . Nem tudtam feladni. Föl kellett volna hamarabb
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adnom, mert... nem is nyertem semmit rajta.
E.D.:Lehet, hogy ez a ház mégiscsak a kitartásod miatt 

épült föl ?
B.Cs.:Semmiképpen. Nem.
E.D.: Mivel bizonyítod?
B.Cs.:A zza l, hogy egy csomó lelkes embert ismerek, 

akiknek az energiája benne van ebben a házban,és 
nélkülük nem épült volna fel. Hiába csináltam volna 
terveket, még tizenhármat. Nem miattam épült fel ez 
a ház. Nézz id e , itt egy csomó lelkes ember dolgo
zott, kivitelezők is , beruházók is , szervezők is, akik 
akarták ezt a házat. Én a tervet szolgáltattam ehhez. 
Csak az mondható el .hogy miattam ilyen a ház.Hogy 
jó vagy rossz , az egy más kérdés, de miattam ilyen, 
a megvalósulása nem rajtam múlott.

Szilvási Attila: Van egy pszichológiai csapda, amit Han- 
kiss Elemér írt meg a könyvében. Háborúkban meg
figyelheti: ha az illető ország beleinvesztál vala
mennyi pénzt a háborúba, hogy egy területet meg
szerezzen , egyre többet invesztál bele csak azért, 
hogy legalább egy részt visszakapjon a pénzéből. 
Ezért mindig egyre többet invesztál bele,és a végén 
már sokszorosan annyi pénzt vagy energiát öl bele, 
mint amennyit megérne.

B.Cs.: Tehát arra gondolsz, hogy én beleöltem már 
annyi energiát, hogy már azt próbáltam menteni, 
ugye?

Sz.A.: Igen, hogy valami visszajön...
B.Cs.:Ebből az ég-világon semmi nem jön vissza,csak 

egy önigazolás.
Fodor István: Mennyire fontos,hogy áll ez a ház egyál

talán?
B.Cs.: Az én szempontomból ? Nem olyan fontos. 

Mondjuk a folyamatra nem je llem zi e z , mert szá
momra ugyanolyan fontos volt az első' variáció is .

F.I.: Ha a megrendelők nem ragaszkodtak hozzá iga
zán , akkor azok miatt küzdöttél, akik melletted kitar
tottak?

B.Cs.:Én nem küzdöttem. Magammal küzdöttem.Senki 
mással. Bizonyos szempontból élveztem is azt, hogy 
új variációkat kell csinálni.

F.LÚgy érzed , hogy ez most a legjobb ház ?
B.Cs.: Nem. Nem. Lehe t, hogy az lett volna a legjobb, 

a fiókban levő utolsó. Lehet. De még az elsőt is 
meg akarom csinálni egyszer valahol. Nem tudom, 
hogy h o l, de megcsinálom. Vagy egy más változat
ban, de megcsinálom.

E.D.: Meg tudnád fogalmazni azt az építészeti hitet, 
ami a megépült házban van? Mit kellett tudnia ennek a 
háznak?

B.Cs.: Elsősorban azt kellett tudnia ennek a háznak, 
hogy a hülye helyzetet kövesse, hogy nincs rá pénz. 
de van rá valóságos társadalmi igény. És hogy hogy 
lehet egy pénznélküli helyzetben megteremteni az 
építés feltételeit. Ez motiválta azt is , hogy minden
féle olyan alkatrészből próbáljuk megépíteni, amit 
gyártanak. Üvegtető lett vo lna , csak miután féltünk 
a ttó l, hogy a nyugati tájolás miatt ez túlságosan me

leg lesz, találtuk ki azt ,hogy ez napenergia - hasznó- 
sitó felületté váljék.Lévén, hogy ez a Technika Háza, 
különböző technikai megoldásokat vittünk bele. A 
napenergiának háromféle hasznosítása épült bele a 
házba.Technikailag még érdekes ,és a szituációhoz 
tartozik: miután az ÉMÁSZ az egyik beruházója az 
épületnek , ezért az egész épületben elektromos fű
tés van, egyetlen energiára épü l. Elektromos a klí
ma , a padlófűtés, az irodák hőtárolós kályhafűtése is. 
Ez nem így lett vo lna, ha ez a beruházási párosítás 
nem áll elő. Az acélszerkezetű tartók a tetőn tulaj
donképpen karosszéria- rendszerű szerelésre épül
tek, a tervben nem ilyen volt. Műhelyben kellett vol
na megcsinálni ,és a helyszínen beemelni. Miután a 
BÁÉV ezt nem tudta elvállalni, a helyszínen szerelték 
össze. Maga a vasbeton váz az iskolaváz -szerkezet 
egy módosított változata. Ez abszolút nem erre szü
letett, de erre alkalmaztuk. Mindig gondoltuk , hogy a 
technológiák kötöttsége nem válhat építészeti kötött
ségekké. Csupán a szellemes alkalmazás függvénye 
az , hogy mi születik meg , senki sem gondolja , hogy 
ez a ház iskolavázból á ll.
Egy alapvető különbségre fel kell hogy hívjam a fi
gyelmet, mert a ti kérdéseitek provokálják. Ezt az 
egész beruházást nem az építész személye tartotta 
életben tíz éven keresztül.Én magamat tartottam élet
ben , hogy a különböző helyzetekhez tudjak külön
böző tervvariációkat csinálni, és hogy ebbe ne fárad
jak bele.

E.D.: A történetből az sugárzik, hogy a te felfogásod 
szerint az építész semleges tényezőként fogadja a 
megbízásokat. Azokat a feltevéseket is,amelyek meg
határozzák, hogy milyen anyagból, milyen szerkezet
ből , milyen kötöttségekkel lehet építkezni. Az építé
szet mintha abban á llna, hogy ezekből a tényezők
ből , a funkcióra és a szerkezetre vonatkozó ténye
zőkből hozzon létre valam it, ami ezeken a tényező
kön túlmutat. Hogy fogalmaznád meg a hitvallásodat, 
amit ha igaz, ez az épület is igazol?

B.Cs.: Úgy fogalmaznám meg, hogy az építész sze
repe épületenként változó. Elképzelhető, hogy bi
zonyos helyzetekben az építész generáló szerepet 
kap az egész létesítményt illetően. Más esetben pe
dig próbálja szellemileg követni az igényeket, és eb
ben a dologban a hitvallásom az , hogy az anyagi kö
rülményeket végül is nem az építész teremti meg. Az 
építész feladata az, hogy szellemileg próbálja követni 
az anyagilag kötött szituációt ,és abból próbáljon az 
igényeknek megfelelő épületet teremteni,és ezen túl 
fogjon építészeti kísérletekbe, amelyek az ő  szellemi 
impulzusát és saját programját próbálják megvalósí
tani. Tehát úgy gondolom , hogy bármely programtól 
függetlenül létezik egy építészeti tervezői program, 
ami egyáltalán nem biztos, hogy ellentmondásba kerül 
az épületet gerjesztő energiákkal. Az építész saját 
magán is kísérletezik, miközben házat csinál, és az 
építészeti kísérletét is kell, hogy programjává tegye. 
Sajnálom, amikor ez nem így történik. Mondhatnék
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erre példát: pékiául a magyar szállodaprogram kié
pítése során nem történtek térbeli kísérletek, pedig 
ilyen nagy beruházások kapcsán kellett volna. Mert 
van egy a szituációtól és anyagi megvalósulástól, 
pénzügyi keretektől független dolog, ami az épí
tészt elsősorban kell, hogy izgassa : ezek a térbeli 
problémák, az arányrendszer, a funkciók szervezé
sének a problémái, mindaz a szellemi probléma, amit 
a konkrét feladat előír. Majdnem úgy van , mint egy 
versnél, tehát a szituációk előírnak valakiben egy a- 
lapvetö érzelmi töltést. Ez a valóságmagja, erre rá
épül az alkotó élményanyaga egyrészt .másrészt a tu
dás , harmadrészt pedig az előrelátó kísérletező ked
ve, alkotó ereje. Ez a kettő adja végül is azt, ahová 
eljut.
Egy épület kapcsán az épületet és a programot 
ugyanúgy szolgálja az ember, mint önmagát.

F.I.: Nem úgy érzem , hogy ez ugyanúgy , ahogy te ala
kultál , mint személyiség .ugyanúgy változott ez a ház 
is , hanem úgy érzem : ez egy csomó kompromisszu
mot tükröz.

B.Cs : Arról van szó , hogy építészetileg igenis fejlő
dött. Egy homogén és egységes elképzelésből egy 
sokkal összetettebb és egy térben jóval gazdagabb 
megoldás született. Csak én az első tervet úgy sajná
lom. és az előbb úgy említettem, mint egy fiatalkori 
szerelmet, ami nem teljesült be. Bármelyik variáció 
megépült volna ,én a sajátomnak érezném. Hogy a 
folyamatot hol csapolta Se a valóság ,az nem tőlem 
függ.
Dacára ,hogy itt nem volt pénz,ez nem vált üzleti szel
leművé, sem a tervezés, sem az épület önmagában. 
Nem csupán a szituáció vet fel problémákat, hanem 
az építészben is élnek problémák, amelyeket egy 
épületen, egy aktuális cselekvésen keresztül ki 
akar fejezni. Annak megfelelően, hogy éppen hol tart 
az építész gondolkodásban. Minden építés alkatom 
arra. hogy ezt kifejezze. Ez a kettő találkozik tulaj
donképpen egy valóságos épületben: egyrészt az 
anyagi, üzleti szituáció és társadalmi akarat, másrészt 
az építész felkészültsége, szándéka, szellemisége 
és magatartása. Hogy ez a két szituáció hogyan 
találkozik, tulajdonképpen mindig az építész minősé
gén múlik. Magyarul ebből a házból nagyon sok más 
ház születhetett volna, ha nem én csinálom , de akkor 
is,ha én csinálom ,de különböző helyzetekben csa
poljuk azt le. Tulajdonképpen a folyamat azt jellemzi, 
hogy én ezzel a helyzettel, ami egyébként változó 
volt, és én magam is változtam közben mint építész, 
hogyan találkoztunk össze. Ezek különböző tervvari
ációkat jelentettek. Ez az épület olyan szempontból 
hiteles, hogy amikor én ezt terveztem, az én építé
szeti felfogásom vagy szándékaim és a szituáció tu
lajdonképpen hitelesen találkoztak.

Dienes János : Maradt bennem egy tüske : elhangzott 
az, hogy Miskoicba nem érdemes invesztálni és nyit
va maradt ez a kérdés.

B.Cs.: Amikor én idejöttem . azért jöttem ide . mert úgy

gondoltam, hogy itt nem volt és nincs is építészet, 
és nyilván akkor itt szükség van építészekre. Ebben a 
hitemben én csalatkoztam. A történelem ismétli ma
gát , mert ahogy nem hívták ide Lechnert városhá
zát tervezni, mint ahogy hívták Kecskemétre , Sze
gedre vagy Nagykőrösre, ugyanúgy nem hívják ide 
ma a kvalitásos építészeket. Ahogy Lechner Jenőt 
hívták valaha Sárospatakra, majd később Makoveczet, 
úgy nem hívják Miskolcra sem a Lechnert, sem a 
Makoveczet, és ugyanígy nincs rám sem szükség. 
Ez a felismerés végül is a MTESZ - székházon ke
resztül véglegesült bennem.

F.I.: Amikor eszedbe jut ez a ház, mi az , ami elsőnek 
beugrik ?

B.Cs.:Az ugrik be. hogy tíz év az életemből ez.és 
hogy milyen rossz hatékonyságúan dolgozik az em
ber. Hogy ennyi energiával 10 másik házat megcsi
nálhattam volna. Az . hogy ennek ellenére sem sza
bad feladni, vagy dekadenssé válnLÉn abban bízom, 
hogy mégiscsak felépült valami, tehát az építés az 
többlet, ez valamiféle hozzáadás egyrészt a környe
zetnek, másrészt a társadalmi mozgásoknak valami 
olyan kerete .amelyben történik majd valami Ha nem 
is az, amit elképzeltem, dehát ez végül is áll 50-100 
évig is .gerjeszt majd dolgokat, talán még az építé
szekben is. A használókban mindenképpen .

F.I.: Megfelel annak a funkciónak, aminek tervezted ?
B.Cs.: Azt hiszem,megfelel, de nem az történik benne, 

kényszerűségből egy ilyen üzleti szellemű üzemelte-
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tése valósult meg aháznak. Ami lehet, hogy ezzel 
a gazdasági helyzettel összefügg és ilyen módon 
természetes. Igazából nem igazolja vissza az eredeti 
szándékot. De lehet, hogy nem egy tudományos 
fellegvár .mint ahogy én gondoltam , hanem egy ilyen 
üzleti szellemű találkozási fórum , de hát mégis törté
nik valami a kávéházban, az előadótermekben, az 
előcsarnokban. Nekem végül is le kell mondanom 
tárgyi meg szellemi értelemben egyaránt arról ,hogy 
táblát állítsak az épületem m ellé, hogy megvalósítsa 
a z t, amit én arról gondoltam. Most már levált rólam, 
mint egy elmúlt szerelem. Némi féltékenység maradt. 
Már akkor is , amikor átveszik üzemeltetésre a házat, 
a féltékenység előáll, hogy ami eddig az emberben 
egy szellemi programként élt, az most egy ilyen 
hasznos funkcióvá változott. Az ,ami létrehozta , az 
egy ürügy, tartalmaz bizonyos többleteket, amit pél
dául az építész visz bele. Ezáltal alkalmassá válik a 
funkció eredeti inspirációtól független dolgoknak a 
befogadására. Nemcsak egy épület ilyen , egy utca 
is, egy köztér is ilyen , például Krakkó főterét szokták 
felhozni. Ami nemcsak a posztókereskedöknek 
vagy az akkori kornak volt szervező eleme, hanem 
ma is az. A terek túlmutatnak a politikán. Aki azt 
mondja , hogy minden kor olyan építészetet teremt, 
ami abból a korból szervesen k inő , az téved. Az é- 
pítészet több ennél, az építészeti terek többet tud
nak annál mint az a szituáció , ami őket létrehozza. 
Látszik , hogy egy műemléki épületet ha átalakítasz.

jobb lakást lehet belőle csinálni, mint egy újból. 
Miért? Mert vannak olyan tartalékai, amit az építész 
belevitt a létrehozó igényeken túlgondolva.

F.I.:Te gondoltál erre a házadnál?
B.Cs.: Persze , minden térnél gondolok erre. Ha ilyen 

tartalékkal nem dolgozik az építész, akkor az nem 
lát a jövőbe.
A terek befogadóbbak ,mint a létrehozó aktus, sokkal 
"demokratikusabbakak".A kérdés az,hogy hogy lehet 
olyan tereket létrehozni, amelyek hosszútávon befo- 
gadóak, és nem csak egy esetben, egy konkrét do
logban.
Minél közelebb áll a lényeghez egy gondolkodás, 
annál örökérvényűbb, annál hosszabb távú. De minél 
hosszabb távon marad meg , annál kevesebb a tar
talmi hitele. Az én mesterem, mondjuk a Lao Ce,az 
ma is érvényes , de olyan szűk spektrumban gondol
kodik már... Egy konkrét gondolkodó az jellemzi a ko
rát és azután elhal, ezzel szemben áll egy Lao Ce, 
aki megfogalmaz bizonyos lényegi dolgokat, amelyek 
ma is érvényesek és mindig aktuális tartalommal ér
telmezhetővé válnak. Arról van szó, hogy valójában a 
lényeg borzasztó egyszerű és megfejthetetlen do
log , ami mindig minden dologban benne van, és ezt 
minden élettörténet vagy történelmi szakasz próbál
ja értelmezni valamilyen módon. Végül is minden ház 
a jelenségvilághoz tartozik.de nem a lényegi dolgok
hoz . A z , hogy egy ház a lényegi világba tar
tozzék, az végül is igazán mindig az építésztől 
függ. Azok a filozófiai kategóriák: látszat, jelenség, 
lényeg , ezek az építészetben is megvannak. Vannak 
igazán látszat-épületek , ezeket a politika hozza létre, 
a lényegi világból nagyon kevesen tudnak átmenteni 
épületekbe maradandó gondolatokat. Szerintem pél
dául a Makovecz Imre az a lényegi világgal igen 
szerves kapcsolatban van , és sok benne van az ő 
épületeiben a lényegi világból.
Valamilyen módon azokban is benne van, amiket én 
csinálok. Amilyen vagyok, attól van benne, nem attól, 
hogy akarom. A MTESZ-székháznál ez a tér- tömeg
nek a programja, komplementeritása, ez egészen a 
lényegi világhoz tartozik. Ez a fajta,ha tetszik filozófiai, 
ha tetszik építészeti probléma. Ez már régen izgat en
gem, és ebben az épületben talán legkomplettebben 
van kifejtve. Nem érdekel, hogy ezt észreveszi - e 
valaki,vagy sem.
Ilyen finom részletek ebben nincsenek , én nem 
szoktam finom részleteket csinálni. Nem, mert ilyen 
magyar kivitelezéssel nem lehet. Inkább a térbeliség 
izgat. Én nem szoktam design - 1 csinálni.

A riport a Miskolcon folytatott beszélgetés magnófelvétele 
alapján készült.

Bodonyi Csaba ( 1943 ) Ybl ■ díjas építész ,1970 - 89 között 
az ÉSZAKTERV építésze, majd főmérnöke.
1989-tö l az INTERPLAN osztrák - magyar Kft. 
magasépítő műteremvezetője.
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