FARKAS GÁBOR MUNKAI

Főtér Északi Térfal Üzletház, Kecskemét (B. Tóth Jánossal)

Ebben a számunkban a K ecskem éten dolgozó Farkas Gábort és a vele kapcsolatban álló fiatal kecskeméti építészeket m utat
juk be. Szeretnénk képet adni egy építészetileg sajátos színt és magas minőséget képviselő szellemi-szakmai közösségről.
Kecskemét a hetvenes években került az építészeti figyelem középpontjába. Eredeti elképzelésünk szerint a főszereplővel,
kerényi Józseffel készült interjú állt volna a mostani bemutató előtt - elfoglaltsága m iatt azonban erre sajnos m ost nem
kerülhetett sor. ígérete szerint segítségével a közeljövőben a mai kecskeméti helyzet előzményeiről is beszámolhatunk.
Farkas Gábornak elsősorban a legutóbbi években készült terveit közöljük. A kecskeméti fiatalokat Farkas Gábor kérte fel
arra, hogy egy-egy oldalnyi összeállítást készítsenek terveikből. Olyan kollégák mutatkoznak így be, akik az elm últ években
vele közösen dolgoztak, vagy tevékenységükkel' belatartoznak a sajátos kecskeméti vonulatba, am elyet a helyi hagyomány
tisztelete és vállalása, hangsúlyozott kontextualizmus és a korszerűség mindebbe beleágyazódó igénye jellem ez.
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FARKAS GÁBOR
1944
Kiskunfélegyháza
Diplomái
1967 BME,
1977 építési-gazdasági szakmérnök
Munkahelyek:
1967-75
Bács-Kiskun Megyei Építőipari V.
1975-90
Bács-Kiskun Megyei Tervező V.
1990-93
Farkas, ö v e g e s & G, Nemes Építésziroda
1990-_____ Farkas & Guha Építésziroda_____________
J e le n t ő s e b b é p ít é s z e t i m u n k á k :

400 fh. munkásszálló, Kecskemét, 1973
Kiskunsági Nemzeti Park székháza, Kecskemét, 1975-76
Egészségügyi gyerm ekotthon, Gara, 1978
Közúti határátkelő állomás, Tompa, 1978
Történelmi fő té r rendezése, Kecskemét, 1978 (Dr. Mayer
Antallal)
24 tt. általános iskola, Kiskunfélegyháza, 1978
Szerszámgépipari müvek telepe (bemutatóterem, műhely
csarnok, golyósorsó-üzem), Kecskemét, 1980
Kiskunsági Nemzeti Park fogadóháza, Kecskemét, 1981 *
Megyei Könyvtár, Kecskemét, 1981-83*
Szabadidőközpont (szálloda, büfé, móló), Kecskemét,
1981-84 (Albrecht Lászlóval)
Gabonaforgalmi irodaház, Kecskemét, 1982Tóth-kúria műemléki felújítása, Kunszentmiklós, 1982
Református imaterem. Kiskunhalas, 1984
Három Gúnár fogadó-étterem, Kecskemét, 1984
(Albrecht Lászlóval)
IBUSZ-iroda, helytörténeti múzeum, Kiskőrös, 1985
(Tóth Czifra Tamással)
Buszpályaudvar, K ecske m é té 985 (Vásárhelyi Dániellel)
Móricz Zs. u. 2-4 üzlet-, iroda- és lakóház, Kecskemét,
1984-85 (építész munkatársak: Boros Pál, Vas Tibor)
Katona József Színház felújítása, Kecskemét 1985-86
(Boros Pállal)
Három Gúnár Szálloda, Kecskemét, 1987
Dobó körút 92. lakó- és üzletház, Kecskemét, 1987-88
(Vásárhelyt Dániellel és Tóth Czifra Tamással) *
F ő té r, Északi Térfal Üzletház, Kecskemét, 1988-89
(B. Tóth Jánossal)
HBH söröző-sörfőzde-üzletház, Kecskemét, 1988-89
(Pankotai Gyulával)
Üzlet- és lakóház, Kalocsa, 1990 (Bozsódi Csabával)
Vámhivatal, Kiskunhalas, 1990, (Tóth Czifra Tamással)
Üzlet-irodaház, Kiskunfélegyháza, 1991 (Öveges Lászlóval)
„HE KypUTb/'-diszkó, Kecskemét, 1992 (Venczel Tamással) *
Üzlet- és lakóház, Kecskemét, Március 15. u. 1992
(Brenyó Péterrel)
Hősök tere felújítása, faluház rekonstrukció, Újhartyán, 1992
Üzletház, Baja, Eötvös utca, 1992-93 (Öveges Lászlóval)
Belvárosi üzletház, Kecskemét, Csányi utca, 1992-93,
(Öveges Lászlóval és az alkotócsoporttal) **
„Új tanyacsárda" Lajosmizse, 1992 (Ligetvári Istvánnal)
Üzlet- és irodaház, Kiskőrös, fő té r 1993
(ö ve g e s Lászlóval és az alkotócsoporttal) **
Ricsovári m ajor épületei, Lajosmizse, 1994 **
Lakó- és üzletház, Izsák, fő té r 1994
* - nem épült meg ** - jelenleg épül

B elsőépítészeti m unkák:
FLÖRT fehérneműüzlet, Kecskemét, 1992
„E" Galéria, Kecskemét, 1992
Jó Gazda Bank- és Zálogház, Kecskemét, 1993
„101 Kiscipő" cipöbolt, Kecskemét, 1993
Riviéra Pizzeria-presszó, Tiszakécske, 1994
Poszter galéria - optikus szaküzlet, Nagykőrös, 1994
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Családi házak:
Iványi-ház, Kecskemét, 1968; Lesi-ház, Kecskemét, 1980;
Klein-ház, Kecskemét, 1982; Dr. Kisjuhász-ház, Csongrád,
1982; Czintos-tetőtér, Kecskemét, 1984; Szántó-ház, Kecs
kemét, 1984 (Öveges Lászlóval); Sárközi-ház, Kecskemét,
1985; Dr. Schinoler-ház, Kiskunhalas, 1985; Rózsa-ház,
Kecskemét, 1985; Katona-ház, Kecskemét, 1986; Szőke
ház, Kiskunhalas, 1986; Várkonyi-ház, Kecskemét, 1986; Dr.
Hajnal-ház, Kecskemét, 1987; Fatth-ház, Kecskemét, 1985;
Dr. Mormer-ház, Kecskemét, 1987; Dr. Tóth-ház, Kecske
mét, 1987; Kovács-ház, Kecskemét, 1988; Judák-ház, Ka
locsa, 1988; Gömöri-ház, Kecskemét, 1988; Dr. Szeghő-ház,
Baja, 1988; Babinszky-ház, Kecskemét, 1988; Martus-ház,
Kunszállás, 1988; Szulyovszky-tanya, Hetényegyháza, 1990;
Dr. Zlathiczky-tanya, Miklóstelep, 1990; Dr. Bús-ház, Kiskun
halas, 1991; Herendi-ház, Kecskemét, 1991; Kis-Dr. Csányiház, Kecskemét, 1992; Dr. Nemes-ház, Kecskemét, 1992;
Zsíros-ház, Kecskemét, 1992 (Venczel Tamással); Gyurgyikház, Kecskemét, 1992 (Brenyó Péterrel); Havas-ház, Kecs
kemét, 1994 (Katkics Tamással); Dr. Pap-Szili-ház, Kecske
mét, 1994 (Kovács Gáborral); Hajagos-ház, Városföld, 1994
(Litkei Tamással);_______________________________________

Képzőm űvészeti alkotások (építész munkatársként):
Városok cimerdombja, Kecskemét, fő tér (szobrász: Pálfy
Gusztáv)
Reile Géza síremléke, Kecskemét, (szobrász: Pálfy Gusztáv)
Múzsa-szobor, Kecskemét (szobrász: Inga Szavranszkaja)
Szendrei Júlia-szobor, Kiskőrös (szobrász: Domonkos Béla)
Darvas József-szobor, Kiskunfélegyháza (szobrász: Kis István)
Kerámia-kút, Lajosmizse Új tanyacsárda (keramikus:
Probstner János)
II. Világháborús emlékmű, Kiskőrös
Főtéri szökőkút, Kecskemét (keramikus: Probstner János)
Oktatói tevékenység:
Bajai Építész Alkotótábor vezetése, 1987, 1988, 1990, 1992
„Tisza-tó" Építészeti Alkotótábor, 1990
Magyar Iparművészeti Főiskola Mesterképző Intézete,
Kecskemét, vendégtanár 1989-90
Pollack M. Műszaki Főiskola, Pécs, c. főiskolai tanár, 1990-től
K iá llítású k:
MÉSZ bemutatkozó kiállítás, Kecskemét, 1976
„Tervezték tanácsi tervezők", Szombathely, 1981
Bács-Kiskun Megyei Alkotók Köre, Kecskemét, 1982
Építészeti tendenciák Magyarországon, Bp. Óbuda Galéria 1982
„A tervezés értékterem tés”, Budapest, Műcsarnok, 1983
MÉSZ Építészeti Napok, Kecskemét, 1983
„Bemutatkozik a BÁCSTERV", Budapest-Baja, 1983
Magyar organikus építészet, Velence, 1991,
Budapest, Ernst Múzeum, 1992 Debrecen,
______ Szeged. Berlin, Pozsony, Vancouver. 1992-93_______
Díjak:
Alpár Ignác-érem, 1977
„Településfejlesztésért"-érem, 1977
Ybl Miklós-díj, 1979
Podmaniczky Frigyes-emlékérem, 1985
„Kecskemét városért”-érem, 1989
„Pro Architectura" (Öveges Lászlóval megosztva), 1994
„Az év lakóháza" megyei és országos díjak, miniszteri
dicséretek: 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1992

Az alábbiakban a Farkas Gáborral
1994 augusztusában folytatott beszélgetés
részleteit közöljük
A z interjút Gerle János készítette Farkas Gábor tanyáján,
__________ melyhez a címlapon látható épület is tartozik.
A z építészettel 14 éves koromban kötöttem házassá
got. Építőipari technikumba jelentkeztem a nagybátyám
példája alapján; építészkarra járt abban az időben, érdekel
tek a rajzai. K ét barátom is m ent Szegedre az építőipari
technikumba, gondoltam, hogy ez érdekes dolog lehet. Az
első két évben olyan tizenkettő egy tucat színvonalat produ
káltam, m ert akkor m ég nem éreztem, hogy m iért is jöttem
én tulajdonképpen ide.
Nekem volt egy nagyon erős beszédhibám, ami 18
éves koromban m últ el elég különös módon. Ahogy az első
érettségi tételt kihúztam, attól kezdve úgy beszélek, mint a
vízfolyás. Előtte m eg - főleg izgalomban - nagyon nehezen
beszéltem, mert hat éves koromban leestem egy emeletet,
sokkot kaptam, és ez a sokk előjött az érettségin, és végleg
rendbejöttem.
Ebből adódott, hogy az általános iskolában valahogy ki
akartam tűnni a többiek közül. Harmadéves koromban a
technikumban alakult úgy, hogy egy végzős építész kolléga,
aki hat vagy hét tárgyat tanított nekünk, bejött az osztályba,
megnézte a rajzórán, hogy kik rajzolnak jól, engem kivá

lasztott, és attól kezdve az összes óráját a szertárban töltöt
tem, és az ő diplomamunkáját rajzoltam. Tudhattam, hogy ő
honorálni fogja ezt a segítséget, de ennek úgy akartam meg
felelni, hogy ne mondhassák azt, csak azért kapok jobb je 
gyeket, mert neki dolgozom. Elkezdtem eszeveszetten ta
nulni, úgy, hogy a végén majdnem minden szakmai tárgy
ból jeles voltam; negyedik év végén, amikor az iskolák kö
zötti tanulmányi verseny volt, első táblás lettem. Az első
hármat felvették az egyetemre, én lettem a negyedik. N yá
ron egy hónapra bezárattam magam a lakásunkba, átvettem
a gimnáziumi matematika, fizika anyagot. Sikerült bejut
nom az egyetemre. A technikum után volt néhány hónap
szünet, akkor egy kivitelező vállalatnál dolgoztam, de akkor
már mindenképpen tervező szerettem volna lenni, és amikor
felvettek az egyetemre, elmentem a tervezővállalathoz,
hogy szeretnék innen ösztöndíjasként tanulni, m ert az a vá
gyam, hogy tervezhessek. Mondták, hogy sajnos erre nincs
lehetőség. így a kivitelező vállalattól kértem társadalmi ösz
töndíjat; mamám egyedül nevelt, nem nagyon bírta volna a
taníttatást. Az ösztöndíj később nagy balhékat okozott.
Három évet az egyetem alatt félállásban dolgoztam,
hogy eltartsam magam. Ösztöndíjasként hazatértem, gon
doltam, hogy egy fél évig, amíg körülnézek hogy hová me
hetek tervezni, addig a kivitelező vállalatnál maradok. Fél
évig felmérési naplókat szoroztam; kigyűjtöttem — akkor
volt az új gazdasági mechanizmus - hogy vasúton az összes
Kiskunsági Nemzeti Park székhaza, Kecskemét
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Móricz Zsigmond ti, üzlet-, iroda- és lakóház, (Boros Pállal és Vas Tiborral)

település milyen távol van az anyagbeszerző helyektől, utá
na kigyűjtöttem ugyanezt közúton* és akkor itt úgy gondol
tam, hogy ez elég. Egyébként kellemes dolog volt, műve
zetőkkel, raktárosokkal ültem egy térben; kosárlabdáztunk,
Triumfátor számológéppel versenyeztünk, úgyhogy jól eltelt
az idő, de gondoltam, hogy ezt nem kellene tovább csinálni.
Átmentem a tervezővállalathoz, jelentkeztem , hogy hát át
szeretnék ide jönni, átveszik-e az ösztöndíjam. Mondták,
hogy át, megmutatták az asztalom, elmondták, hogy mi lesz
az első munkám, és magukra vállalták, hogy ők lerendezik
ezt az egész ügyet, hogy átmehetek. A kollégám, aki magá
ra vállalta, az akkori vállalati igazgatóval folytatott három
órás beszélgetés után kijött, és közölte, hogy ezzel az em
berrel ő már soha az életben nem áll szóba. Tudniillik kö
zölték vele, hogy nem engednek át. Visszamentem a terve
zővállalat igazgatójához - később egy küldöttséggel repülő
szerencsétlenség áldozata lett - mind a mai napig emlék
szem rá, sőt, mikor ugyanabban a szobában lettem igazgató,
rá kb. tizenöt évvel, mindig beugrott, m ert a fülem ben csen
gett még, ahogy megállt előttem, széttárta a kezét, és közöl
te, hogy: Ismered bizonyára azt a mondást, hogy mindig az
erősebb kutya funkcionál; most én voltam a gyengébb. Na,
ebből az lett, hogy utasították arra, hogy engem öt évig,
amíg az ösztöndíjam köt, nem vehet fel, m ég akkor sem,
hogyha elmegyek Szegedre, vagy valahová, tehát teszek egy
kört, és úgy jövök vissza. Márpedig én Kecskemétről végleg
nem akartam elmenni, minden ide kötött: a család, meg az
egész élet. Hatéves korom óta élek itt, feleszmélésem óta.
Félegyházán születtem, onnan átjöttünk akkor, amikor úgy
rácsodálkoztam a világra, azóta élek itt. Kecskemétinek ér
zem magam, ugyanakkor félegyházinak is. Azt mondtam: jó,
hát akkor kivárjuk. Azt a gentlemen ’s agreement ígéretet
kaptam, hogy ha öt év múlva megmondom, hogy az ország
melyik tervezővállalatához akarok elmenni dolgozni, akkor
ott nekem helyem van. Könnyelmű ígéret...
Két évig kikerültem kivitelezésbe, egy csomó félté
keny ember közé, akik mindig azt gondolták - mivel a vál
lalatnál volt öt-hat építészmérnök, és én voltam az egyik mindig attól féltek, hogy engem azért tettek oda, mert én
leszek az utód, és őket. le fogják váltani. Kem ényen kellett
dolgozni, mert Városföldre jártam ki, innen hat kilométerre,
egy lokátorállomáshoz, biciklivel, télen mínusz tíz fokban...
eltelt két év, és két év után egyszer csak hívattak, és meg
kérdezték, hogy mit akartál te tulajdonképpen? Tervezni,
vagy mit? Mondtam, hogy azt szerettem volna. Mondták,
hogy egy hónap múlva jöjjek vissza, m ert akkor behelyez
nek a műszaki-fejlesztési osztályra, és ott tervezhetek. Be
mentem; az akkori osztályvezető a hóna alá kapott, és elvitt
a folyosó végén egy öt négyzetméteres, leválasztott folyosó
végbe, ahol volt egy egyedi gyártású rajzasztal, nagyon
kiválóan meg volt csinálva, volt rajta egy fejes vonalzó. Te
vagy a tervezörészlegünk —mondta, és elment. Elkezdődött
egy viszonylag szép, áttekinthető periódus, mert egy idő
után, amikor néhány apró produktumot letettem az asztalra,
akkor alkezdtek hinni nekem, meg a vállalatok akkor kezd
tek úgy felfejlődni, hogy sikk lett, ha egy kivitelező vállaAutóbuszpályaudvar, Kecskemét (Vásárhelyi DánieHel)
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latnak van egy önálló tervezőrészlege, m ert akkor komoly
vállalatnak számított. A végén egy komoly társaságot hoz
tam össze - harm incan voltunk, am ikor otthagytam a válla
latot - tehát volt statikus, gépész, technológia-tervező, sab
lontervező. N agyon kem ény körülmények között a vállalati
beruházásokat terveztük. Ha m ost megkérdeznék, hogy csinálnám -e megint, azt mondanám, hogy igen, annak ellenére,
hogy sok szempontból életem legrohadtabb és legmegalkuvóbb szakasza volt, m ert a tevékenységem nek semmi becsü
lete nem volt - m indenki hülye, csak az az okos, aki kivite
lez - ugyanakkor ezalatt m egtanítottak olyan racionális
gondolkodásra, m eg egy olyan keménységre, am it nagyon
örülök, hogy fel tudtam szedni, és mindenkinek tudnám
ajánlani, aki kijön az egyetemről.
Ebben a kemény helyzetben eltervezgettem öt évig, te
hát túllőttem a célon. Közben megszigorodtak a tervezés
feltételei, m ert az akkori ÉV M hozott egy olyan rendeletet,
hogy kivitelező vállalat nem tervezhet; szigorú feltételeket
szabtak, úgyhogy beszűkültek a lehetőségek. De még min
dig kitágultak volna, m ert a városnak akkor házgyára volt,
és a házgyár kapcsán én egy csomó problémát állandóan
felvetettem, hogy m iért csinálja a BÁÉV a terveket, miért
nem csinálják itt; egy kicsit emberközelibb házakat lehetne
csinálni, m ert állítom, hogy a kecskeméti az egyik legron
dább széria, ami az országban készült, hát lett volna affini
tásom, ha erre a cégnek szüksége van. N agyobb önállóság
gal fel tudtam volna készíteni erre egy teamet, akik egyrészt
csinálták volna ezeket a terveket, másrészt m aradt volna va
lami hagyom ányos tervezés is, ami hozzám közel áll. De
nem fogadták el az előterjesztésemet; egy fél évig még vár-

Főtér, Északi Térfal Üzletház, Kecskemét (Ö. Tóth Jánossal)
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A kecskeméti Katona József Színház (külső-belső felújítás, Botos Pállal)

tam rá, utána úgy gondoltam, ez az a pont, amikor elme
gyek arra a területre, ami után tulajdonképpen egész életem
ben vágytam.
Elmentem a tervezővállalathoz; akkor már - úgy gon
dolom - itt a városban, a tervezői rangsorban, hát, valahogy
már lebegtem valahol; mondták, hogy átvesznek, kapok egy
építész osztályt. Körülbelül 30 százalékkal alacsonyabb jö 
vedelmet tudtak ajánlani. Az igazgató kezébe csaptam, és
hát átmentem, de úgy, hogy amikor megtudták a régi he
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lyemen, hogy elmegyek, mindenféle ígéretet kaptam, hogy
háromszobás lakás, kétszeres fizetés, azonnali kinevezés;
mert én nem voltam semmiféle vezető, csak éppen volt egy
harmincvalahány fős stábom - de nem maradtam. Annál is
kevésbé, mert akkor kaptam meg azt a feladatot, amit aztán
ketten vagy hárman csináltunk; a Kiskunsági Nemzeti Park
székházát. Azonnal elkezdtem csinálni; ott m ég csak leszá
moltam, itt már előre dolgoztam, m ert nagyon tetszett a
feladat. Nagyon felfokozott állapotban voltam, képzelj el

egy olyan szituációt, hogy elm ész egy tervezővállalathoz
egy tizenkettő egy tucat kivitelező vállalattól; a tervezőben
mind ott vannak a menő építészek, és ezek egyikével vagy
másikával párhuzam osan neked csinálni kell egy pályázati
tervet, ami vagy sikerül, vagy nem. Ha nem, akkor az elkö
vetkező években a cégnél el leszel ásva, m ert fakezű vagy;
hogyha m egnyered és m egkapod a munkát, akkor innentől
kezdve annyi irigy ed tám ad, hogy az is baj.
Ú gy alakult, hogy szegény m egboldogult Vargha Laci
bácsi opponenciájávai nyertem ; ő volt a felkért szakértő; le
jött, m egnézte a terveket, végigm ent a termen, m egállt az
én rajzaim előtt, és azt mondta, hogy mostantól kezdve majd
erről beszélünk. M ég egy anekdota is kötődik ehhez.
Vargha Laci bácsit biztosan hallottad előadni, azt az ízes
előadásmódot, a finom szófordulatokat; és véleményt is
mond és bírál is, de szeretettel bírál, úgy, hogy valamikor
hasznodra váljék. Elküldték neki a jegyzőkönyvet, visszaírt
egy kétoldalas levelet, hogy kikéri m agának ezt a m inősít
hetetlen hangú, pongyola szöveget, am it a szájába adtak,
m ert ö engem nem akart bántani, m int ahogy az a jegyző
könyvből kiolvasható; nekem is írt külön egy levelet, hogy
ne haragudjak, ő nem így gondolta. Szóval nagyon pártolta
a tervet. N agy kedvvel és intenzitással megcsináltam ezt a
kis házat, ez volt 77-ben, azt hiszem. Utána csináltam jónéhány feladatot, ami csak úgy leesett m ások asztaláról.
Annál is inkább, m ert úgy állították össze az én osztályo
mat, hogy m inden építészosztályt megkértek, hogy adjanak
nekem oda egy embert. Az aztán vagy valam ilyen nehezen

kezelhető kolléga volt, vagy abszolút nem volt használható,
stb. Eltelt jó néhány év, és akkor már m indig az én osztá
lyom volt a legerősebb, ott volt a legtöbb fiatal, m ert oda
kérték magukat. Viszonylag jó légkör alakult ki nálunk.
Ebben a folyamatban nem is az volt a lényeg, hogy
belekerültem egy olyan mezőnybe, ahol helyt kellett állni.
Az volt a probléma, hogy újra kellett tanulni a szakmát. Ha
megnézem a hetvenes években készített házaim at, hát ma
nagyon furcsák. Engem egészen m ásra tanítottak az egyet
emen, mint amire szükség volt. V argha Laci bácsi leadott a
népi építészetről valamit, ezt m i m ég - hála Istennek —elég
keményen kaptuk, nem a később csökkentett anyagot; ez
egy jó adalék volt, de az egész szakmai felfogásom at m égis
olyan irányba lökték, hogy a modern, lapostetős ház az esz
mény. A korrektorokat én jó l kifogtam: K apsza M iklós, Földesi Lajos; ők m ásként látták a világot, de nekik se volt olyan lehetőségük, hogy olyan dolgokat plántáljanak belénk,
ami más irányba tereit volna.
Tehát teljesen újra kellett kezdeni a szakmát, és ebben
az volt a nagyon nehéz, hogy nem voltak m eg azok a m es
terek, azok a Iökdöső emberek, nem volt m eg az a hangulat,
amiből, akikből tudtál volna erőt m eríteni. Kétségtelen, meg
kell Kerényi Jóskát említeni; ő abban az időben kezdte a
rehabilitációs munkáit, de neki sem volt valam i nagy tábora
akkor, m ég irodán belül sem. Aki ebben elbizonytalanod
nék, nem tudja, hogy most van egy ember, akit piszkálnak
egy bizonyos dologért, és ugyanakkor vannak sikerei is, és
hogy most hogy is van ezzel, hogy m ost ez jó vagy nem.
Dr. Danicz-ház, Jánoshida, 1988

□UU U

0 0 1 6 IZG S Z,

1. E L O t E R

r.sytzcatejiiií.

'' ( w z r í ói
3 .G A R D R 0 8 J -,«

15

Kecskemét, Vízmű-térség,
hasznosítási terve, 1988
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Kecel, lovaspanzió és istálló tetve, 1989
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(víztorony)

Nem volt olyan, am it a legutóbbi időre gondolva, m ióta a
Kós Károly Egyesüléssel kapcsolatom van, elmondhatok.
Két mondatra rettentő szívesen emlékszem vissza; már ez
megérte. Az egyik, hogy egy beszélgetés kapcsán azt mond
ta Makovecz Imre, a házaimról vetítettem éppen képeket; ki
mondja egyszer már meg neked, hogy a házaid többségében
nincs egy vezérgondolatt édesapám, am it végigvezetnél?
Akkor nevettem, aztán elkezdtem gondolkozni rajta. Rájöt
tem, hogy ha ezt nekem így, szó szerint, tíz évvel ezelőtt
valaki elmondja, vagy tizenöttel, akkor egészen más lenne
m a a helyzet. A másik, hogy belecsöppentem, pontosan
ezen a bemutatkozáson egy beszélgetésbe. Ekler Öcsi érté
kelte néhány kollégának az előadást, odamentem, valamit,
azt hiszem, kérdezni akartam, éppen befejezte a mondatot,
amit nem nekem szánt, de hallottam, hogy ezen a házon az egyik homlokzattervemre m utatott - ez itt tipikusan a
hatvanas években iskolázott építészeknek a motívuma. Na
most megint, ha ezt előbb mondja valaki tíz évvel, az ne
kem mit jelentett volna! Azoktól, akik teoretikusan meg
tudják ítélni a szakmát, elég egy-egy mondat, nem kell,
hogy végigcsinálj velük egy kiviteli tervet, vagy hogy terv
tanácson végighallgass egy marhanagy szpícset, de az ilyen
mondatokra lett volna marhanagy szükségem, amikor csak
tengtem-lengtem a szakmában.
Ha valaki úgy csinál végig tíz-tizenöt évet, self-mademan módjára, az ötszörös energia. Van abban is előny, hogy
a saját tapasztalataidon, a sok házadon keresztül tudsz elő
rejutni, ami természetes folyamat, Kerényi Jóskán kívül
nem sok ember volt, vagy mondjuk nem is volt, akinek a
véleményére úgy istenigazában lehetett volna adni. Retten
tően irigylem azokat a kollégákat, akik elméletileg felké-

(balra) Kiskunhalas, Dr. Bús-ház, 1991
(következő oldal) Kiskunfélegyháza, iizlct-és irodaház (Ö veges Lászlóval)
(lent) Kecskemét, Dr. Tóth-ház, 1987

szültebbek. Valam elyik vándoriskolás vándorkönyvében ol
vastam, hogy tanulj meg építészeti nyelveket, és ha már sok
nyelven beszélsz, akkor majd azt tudod elővenni, amelyik
az adott szituációban kell. Nagyon jó l tudom, hogy nekem
nagy hiányosságaim vannak, és valószínűleg már nem is fo
gom tudni bepótolni őket. Em lékezz vissza, milyen szituá
cióban kezdtem; a kivitelező vállalatnál harminc embert
megszervezni, m indent kitalálni, m ert nem mehettem el egy
tervezővállalathoz, hogy mondjátok meg, hogyan kell egy
tervezőcsoportot működtetni a szerződéskötéstől kezdve ad
dig, hogy hol lehet pauszt vásárolni; ez teljes mértékben le
kötötte az energiámat. Ha ezt az időt arra fordíthattam vol
na, hogy építészeti nyelveket, m eg egyáltalán, nyelveket ta
nuljak, akkor m ost valószínűleg sokkal felkészültebb len
nék. Vagy ha olyan közegben lettem volna néhány évig,
hogy felszedjem ezeket a dolgokat a napi gyakorlatban.
Nem kell, hogy m egm ondják valakinek, hogy mit kell csi
nálni; m ost jö tt hozzám egy üzemmérnök gyerek, azt mond
tam: ülj le, fig y e lj két hétig, hallgasd a telefonokat, a kon
zultációkat, mittudomén mit; ez az elet, ez a szakma. Ha
nincs ilyen közvetlen példa, ötször annyi idő megtanulni.
A tervezővállalatnál az volt a szerencsém, hála Isten
nek, hogy nagyon tehetséges, határozott, karakteres kollé
gák kerültek a környezetembe. Az első időktől kezdve mind
a mai napig kapok tőlük bírálatokat, például hogy kis házat
tervezni snassz. Én azt mondtam: gyerekek, kis házon is ed
zeni kell, m ert am ikor meg kell csinálni az igazi jó kis há
zadat, addigra m ár legalább tízen kellett tanulnod, hogy le
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tudd mérni a tudásodat. Próbáltak mindenféle praktikákkal
eltéríteni attól, amit én mindig csináltam. Nem tetszett ne
kik, amikor általuk nagyrabecsült, nagyhírű építészek meg
csinálták a nagy vicceket, például Bodonyi Csaba: mikor
kész lett a miskolci Technika Háza, a szakma lelkesedett,
aztán fél évre rá jö tt a békési nevelési központ. Látták, hogy
amiért engem bíráltak, azt más is megcsinálja. Nem úgy
gondolom, hogy Bodonyi Csaba olyan házat csinál, mint én,
biztos, hogy jobbakat, de van, amikor valaki úgy érzi;
Békésre ilyen házat kell csinálni, Miskolcra meg valami
egészen mást.
Ez összefügg azzal az elméleti kérdéssel, hogy milyen
házat kell csinálni, mondjuk Kecskeméten, vagy az Alföl
dön. Nem tudom; ha tudnám, nagyon okos volnék, csak azt
tudom, hogy m iiyet nem szabad. A nagy vita azon van a
kollégákkal, ami például a kecskeméti helyzetet illeti, ahol
a szecesszió ad egy rettentően karakteres főteret, és onnan
leszóródóan ad még egy polgári atmoszférát a századfordu
ló környékéről, hogy milyen felfogást kell követni. Szerin
tem két út van, az egyik, amit nem szeretek; azt mondják ál
talában a fiatalok, vagy a másképpen gondolkodók: hogy
minden időben le kell lenni az adott korszaknak megfelelő
épületet. Az most - mondjuk - egy high-tech-ház, mert így
áll össze a kontinuitás, hogy minden kor hozzáadja a saját
ját, és lehet, hogy ötven vagy száz év múlva ebből is lesz
valami, amilyet mi is szeretünk (vagy utálunk) a múltból.
A másik, hogy olyan házat lehet letenni, amiből az a
szándék látszik, hogy tiszteletben akarom tartani, amit vala
mikor ide kitaláltak, Nem tehetem meg, hogy a meglévő
egységes hangulatban ne utaljak arra, hogy nekem az tet
szik, ahogy van, és a kecskeméti polgárnak is tetszik. A kö
vetkező kérdés, hogy kinek építed a házat. Az a fontos,
hogy száz év múlva az építészettörténet számon tartsa, most
publikálják, díjat kapsz, stb., stb., vagy hogy tetsszen a
Kecskemét utcáin sétálgató polgárnak, aki könnyedén
mondhatja, hogy leköpöm a házadat1. Persze lehet, hogy
populáris dumának tűnik, hatásvadászat, valaki fürdeni akar
a helybeliek mosolyában. Persze valóságos dilemma van
emögött, amit nem tudok eldönteni, csak azt tudom, hogy
én m it szeretek. A városban, ahol van egy létező kötöttség,
ott ezzel a mentalitással kell tervezni valószínűleg, és anél
kül, hogy ez átcsapna nosztalgiázásba. De fontos, hogy he
lyet kapjon mindenki, mindenféle szemlélet.

olyan produkciót tudna létrehozni, akár Kecskeméten, akár
másutt, ami elfogadható. Ezt a képességet kell kifejleszteni
az építészekben.
A megbízók egy része olyan, hogy eljön hozzám, mert
megtetszik nekik egy régi házam, de sokan vannak, akik
számára az ismertség, az, hogy a nevemet ismerik Kecske
méten, akadály, amivel nem akarnak megküzdeni. Azt gon
dolják, hogy drága vagyok, vagy nehéz ember vagyok, vagy
biztos a saját elképzelésemet akarom rájuk erőltetni. Ennek
egy másik vonatkozása, hogy amikor számot vetettem a leg
utolsó néhány évem munkáival, kiderült, hogy a privát meg
bízások 70-80 %-a sarokház. Ebből azt a következtetést
vontam le, hogy a megbízók is nehezebbnek tekintik ezt a
Kecskemét, Herendi-ház, 1991

A kötöttségek az építész barátai; nagyjából idézem va
lamelyik klasszikusunk mondását. Szeretek olyan helyekre
tervezni, ahol meghatározó az építészeti környezet. Az a
hangulat, ami meglep egy félreeső utcában vagy városszé
len, arra indít, hogy elgondolkodjam a konkrét szituáción.
Az a szándékom, hogy am it építek, egy idő után belesimul
jon a környezetbe. Érződjék, hogy a mai kor terméke, de az
is, hogy tiszteletben tartja a szomszédokat, az utcát, az
egész várost. Hagyjam meg az esetlegességeket, amik egy
telken valaha is létrejöttek, ne építsek nagyobb házat, mint
ami ott állt valaha. Nagyon kényes, hosszú feladat, amíg ezt
a felfogást el lehet fogadtatni a megbízóval. Számtalan
megbízást visszaadtam, ahol ez nem sikerült. Ha valaki nem
érzi a genius loci-t, amiről szó van; nem próbálja meg át
gondolni, hogy m it jelent a tervezésben, akkor kétlem, hogy
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feladatot; lehet, hogy aki saroktelket vesz. jobb anyagi kö
rülmények között van, és nem izgatja az a félelem, amit az
előbb említettem. Én nagyon szeretem ezt a témát, csak biz
tos, hogy sokkal többet kell foglalkozni vele, hiába ugyan
akkora, m int egy zárt sorba beépülő ház, általában bonyolult
a geometriája, m ert a sarok nem derékszögű, általában frek
ventált helyen van; egy sarok megoldása mindig legalább
másfél-kétszeres m unkaráfordítást igényel, ami áldozat a
szakmának.
A ház drágaságától való félelem teljes félreértés. Ha
valakinek van egy házra mondjuk 8 milliója, abból lehet
csinálni jó házat is, és csapnivaló, használhatatlan házat is.
A befektetett anyag meg munka ugynannyi. Ha az ember
egy észszerű szerkezetre, alaprajzra ott rakja rá azokat a
pluszokat, am itől az lesz a ház, ami; ahol az szükséges, az
egyszerűen nem anyagi kérdés. Lehet, hogy csak egy fél
köbméterrel több vakolat, de tükrözi azt a gondolatot, ami
végigfut az egészen, amitől valaki azt mondja: ebben szíve
sen ellaknék. Ennyit a kis házakról.

A városban a hetvenes években jóvátehetetlen bűnök
történtek, am iket - erre dokumentumok vannak - jónéhányan megpróbáltunk megakadályozni. Például tiltakoztunk,
hogy a város egyik legszebb utcáját, - ez nem is olyan régi

Kecskem ét, F ihis-ház, 1992

történet - a Batthyány utcát nem szabad szétverni, de nem
sok eredménnyel. Namost pontosan ezek a tragikus példák,
amikor ezeket TV-műsorok, újságcikkek elemezték, és so
kan megértették, hogy milyen hibák történtek, ahhoz vezet
tek, hogy a mindenkori városi vezetés attól való félelemé
ben, hogy újabb hibákat követ el, nagyon óvatos lett. Kiké
rik a szakmai csoportok véleményét; MÉSZ, Kamara, stb.,
és jóvátehetetlen hibák, szerintem, Kecskeméten már nem
fognak történni. Olyan súlyosak a rossz példák, és ott van
nak a jó példák is, például a Batthyány utca elején lévő
szállodánál sikerült azt elérni, hogy ne bontsák le a meglévő
sarokházat; legalább az utcából m egm aradt csonk őrizze az
utca régi hangulatát. Ha lebontom a sarkot, kiszélesítem az
utcát, akkor szétvertem a főtér egyik nyúlványát, teljesen
függetlenül attól, hogy az új ház milyen kvalitású. A zt java
soltuk, hogy a tömeget szét kell bontani, olyan jelleget kell
adni neki, mintha egy nőtt város szerves része lenne; ha
ilyen példák megépülnek, van mire hivatkozni.
De az is van, hogy senki nem próféta a saját hazájá
ban. Én Cegléden meg Dabason vagyok főépítész; nem sze
retnék vívni bármelyik kecskeméti önkormányzattal, mintha
én volnék a város fejlődésének szószólója. Ha megkeresnek,
mindig megpróbálok válaszolni. Van néhány észrevételem,
amikre visszamenőleg is büszke vagyok, mert olyan időben
mondtam, amikor még nem volt rokonszenves így fogai

Kecskemét, Kis-Dr. Csányi-ház, 1992

mázni. Egyik volt a telekosztás kérdése a nyolcvanas évek
végén. M indenkinek adjunk telket, mert akkor megnyugszik
a polgár! Ez volt az elképzelés. Én akkor jöttem haza egy
freiburgi tanulmányúiról; az ottani polgármester, amikor be
mutatta a város rendezési tervét, és valaki megkérdezte tőle,
hogy hol vannak a fejlesztési területek, azt mondta: nincse
nek fejlesztési területek, A város betelt. Nem azt mondom,
hogy ki kell tenni Kecskem étre a M EG TELT táblát, de tény,
hogy abban az időben mesterségesen pum pálták fel a várost,
a belváros teljesen elszlömösödött, az egészséges átépülés
nem indult meg, és a város perem én a kis családi házas te
lepek úgy veszik körül a lakótelepeket, hogy a legminimá
lisabb infrastruktúra is hiányzik; nem lehet vermi egy újsá
got. Mondjuk, a legutóbbi években megindultak a vállalko
zások; van újság. De az nincs meg, hogy városi embernek
érezheted magad. A város szerkezete felbillent, a közleke
dési rendszer az új városszerkezetet nem követte. Vannak
szinte m egözelíthetetlen részek, lakótelepek, ahol nincs nor
mális szemétszállítás, stb. Én azt mondtam: minek itt feles
legesen kelteni az igényt telekvásárlásra? Itt vannak az al
vóvárosok: Katonatelep, He tény egy háza; aki telket akar
venni, kim ehet oda, m egindulhat az egészséges átépülés, de
ezt a nagy lepényt, ami Kecskemét, nem szabad tovább nö
velni, hanem a belső m egújulásra kell koncentrálni.
M ásik szívfájdalm am a városbelsővel kapcsolatban a

Homoki domb sorsa. A nyolcvanas években városrendezési
pályázatot írtak ki erre a területre; a M ária utca, Munkácsy
utca, Báthory utca környékére, ami a település legősibb
magja. Ezt a pályázatot valami szerencse folytán a mi kecs
keméti team-ünk nyerte az „idegen” pályázók előtt. A ter
vezőirodából jónéhányan összeálltunk, és a következőt
fogalmaztuk meg: az adottságok olyanok, hogy ezt a
területet élővé lehet tenni. Voltak tanácsi, önkormányzati
tulajdonban lévő telkek, ezeken a fejlesztési koncepcióhoz
illő, példaértékű beruházásokat kell csinálni: kisvendéglőt,
műtermet, műhelyeket, üzleteket a szükséges felújításokkal,
átépítésekkel, mert a szomszédok, ha látják, hogy bejön ide
az idegen, aki kíváncsi, hogy a főtéren kívül hol van még
igazi Kecskemét, akkor m ajd ők is nekilátnak. A koncepció
mind a mai napig nem valósult meg, bár a fejlődés elindult
m ár befelé; van panzió, régi hangszergyűjtemény, van
képkeretező műhely, de egyelőre csak a Homoki domb
szélén. Ennek a fejlődésnek kellene lökést adni a megfelelő
önkormányzati ingatlanpolitikával, az értékesítést megfelelő
feltételekhez kötve. A város legértékesebb része lehetne ez
a tefület, ha a fejlesztési folyam at beindulna.
Cegléden és Dabason sokat szám ít az a szakmai, közéleti és
újabban gazdasági tudás, am it huszonhét év alatt
felhalmoztam. M ikor odamegyek, tudom, hogy a kollégá
kat, hivatali embereket érdekli a véleményem. Vannak ku-
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darcok is, mikor az önkormányzati testület másképp gondol
kodik, de eleve jó dolog, hogy a testületi üléseken építészeti
kérdésekről vitatkozunk. Van több kolléga, aki szükséges
nek érzi, hogy megmutassa a terveit, tudja, hogy én majd
mondok rájuk valamit. Néhányan meg is mondták nyíltran,
hogy a véleményemből tanulni akarnak. Ez is sikerélmény,
és az is, hogy néhány épületnél, ahol bizonyos mértékig volt
beleszólási lehetőségem, megjelenik valami, ami a vélemé
nyemet tükrözi.
Cegléden az egyik ott működő kolléga, talán attól való
félelmében, hogy kevesebb munkája lesz, ha én ott vagyok
- nem tudom - azt vetette a szememre, hogy én minden
áron Kecskemétet akarok csinálni Ceglédből. Megjelentek
ott kecskeméti tervezők, pályázatokat nyernek; eluralkodik
a „kecskeméti stílus”. Ha elkezdi valaki lapozni a Novákféle hatalmas kötetet Cegléd-Kecskemét-Nagykőrös építé
szeti múltjáról, kiderül, hogy akár Cegléd, akár Nagykőrös
polgári építészete toronymagasan jobb, mint Kecskemété.
Több emlék van; zártsorú beépítések, egész utcák. Kecske
mét csak a villaépítészetben produkált kiemelkedőt, persze
a főteret kivéve. Nem véletlen, hogy éppen erről a három
városról szól a könyv, mert vannak olyan karakterisztikus
jegyek mindegyikben, amelyek a másik kettőben is meg
vannak. Ha én Ceglédből Kecskemétet akarnék csinálni,
ami nincs szándékomban, akkor se tennék túlságosan
rosszat. Az az átvezetés, ami megindult Kecskeméten a 60as, 70-es években, az viszont jobban sikeredett Kecskemé
ten, mint Cegléden vagy Nagykőrösön.
Baja. Cisztercita rend ház bővítése. Tanulmányterv, 1993

Mindenesetre tény, hogy főépítészként részt veszek
Cegléd fejlesztésében. Az én előterjesztésemben fogadták el
a város hosszútávú fejlesztési tervét; most készül a részletes
rendezési terv, amelynek pontosan az a vezérmotívuma,
hogy Cegléd Cegléd tudjon maradni, és Cegléddé tudjon
visszavedleni, mert itt is van toronyház, meg sok minden,
amitől a város kezdte elveszíteni az arcát.
Az engedélyezési terveket megmutatják, de mivel ne
kem nincs hatósági engedélyezési jogköröm, csak ráírom a
véleményemet, és azt Figyelembe is veszik. De az orszá
gosan létező probléma itt is megvan, m ert a törvények sze
rint egy tervbe nem tudsz belekötni, ha az OESZ-nak meg
felel. Az OESZ-ban nincs olyan lehetőség, hogy azt mond
jam: nemi Miért nem? M ert ronda, mert elrontja a város
képeiti Ilyen jogi kategória nincs. Az építtető vagy az épí
tész könnyen csinálhat egy balhét, hogy a főépítész jogtala
nul önkényeskedik, és a hatóság azonnal megadja az enge
délyt. De elvárom a ceglédi tervezőktől, hogy ha azt mon
dom, hogy hidd el öregem, hogy ez rossz, ezért meg ezért,
és a te imázsod romlik, ha ez így megépül, akkor odahall
gatnak; legalább a lokálpatriotizmust fel lehet ébreszteni
bennük.

Vissza kell térnem még a tervezővállalathoz, hogy az
elkezdett élettörténet végére jussunk. A vállalatnál végigcsi
náltam minden lépcsőt; volt tervezőosztályom, voltam egy
ideig szakági főmérnök, és amikor önkormányzati rendszer

Izsák, fótéri üzlet- és lakóház, 1994

ben kezdtek dolgozni a vállalatok, akkor egy hosszú, vajúdó
folyam at után eljutottam az igazgatóságig. Három vagy
négy évig voltam igazgató, akkor felálltam , azzal, hogy eb
ben a szisztém ában nincs fejlődési lehetőség, innentől ez
agonizálás, ezt nem szeretném levezényelni. Kiléptem a
vállalattól, és m egcsináltam ezt a céget, ahol m ost dolgo
zom. A tervezővállalathoz m ég annyit, hogy mindenki úgy
érzi, hogy jobb, hogy a hatalm as vállalatok széthullottak az
egész országban, de ennek vannak negatív oldalai is. Álta
lában a fiatalabb generációnak nincs lehetősége arra, hogy
m egtanulja a szakmát. M ost nincs idejük a mestereknek ar
ra, hogy azzal foglalkozzanak, hogy m inden egyes feladatot
kem ényen végigcsináltassanak a fiatalokkal. Az egyik ván
dor leírta, hogy nagyon jó volt a vándoriskola, csak az ide
jének nagy része azzal telt, hogy a m estert hajkurászta.

Hiába volt az én szándékom is más, am ikor elm ondtam a
vándoroknak az elején, hogy m it akarok; a végén nem úgy
sikerül. Ha valaki úgy csinálja, hogy fennm aradjon a felszí
nen, m eg dolgozzon is, le is tudjon ülni beszélgetni, meg
szervezzen is, akkor hiába érzi, hogy ez a jövő, a saját maga
jövője is; hogy ha felvesz egy kollégát, hogy ott dolgozzon
mellette, akkor az mielőbb profi legyen, addig legyen profi,
amíg el nem megy. M ert az az egészséges folyamat, hogy
elmegy.
A fiatal generáció teljesen más karakterű, m int m i vol
tunk. Pozitív értelemben, Tudják, hogy m it akarnak, egész
ségesen agresszívek, hatalm as am bíciójuk van, nagy önbi
zalmuk, néha túl sok önbizalmuk. Hozzám képest, m egint
magamra gondolok, sokkal többet tudnak; m ikor végigcsi
nálok velük egy-egy munkát, elcsodálkozom, m ilyen tehet-

Kccskemét, Csányiu.üzletház, (Öveges Lászlóval; munkaláisak: Bozsódi Cs., Brenyő P., Kovára G., KövesbeHajagos Á., Palkó P.-nC, Pankotai Gy., Vcnczd T.)

Lajosraizsc-Fclsólajos, Tanyacsárda major, rendezési javaslat, 1993 (Öveges Lászlóval és
Kaikics Tamással)

Nyír, szabadidő- és sportcentrum, beépítést terv, 1993 (Kaikics Tamással)

Kecskemét, Vízmű-társég, hasznosítási javaslat, 1994
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ségesek és képzettek. Eltöltenek valaki mellett
két-háirom évet, aztán kilépnek. Önállóak akar
nak lenni minél előbb, csak nem biztos, hogy
az önálló egzisztenciát m eg is tudják tartani,
mert a megbízásokhoz már kell az a bizonyos
ismertség; kell, hogy kialakítsa valaki a saját
útját, kell, hogy lehiggadjon, m ert ebbe már na
gyon könnyen bele lehet bukni.
Az egyik fő probléma a szakmában szerin
tem az, hogy egy-egy vezéregyéniség mellett
ideig-óráig találni csak olyan kollégákat, akik a
komoly feldolgozó munkát el tudják végezni.
Mert az iskola nem készíti fel a hallgatókat
annyira, hogy legalább két évet ne kelljen bele
fektetni a tervezőirodában abba, hogy valóban
használhatók legyenek. Hiányoznak a középfo
kú technikumban végzettek, az igazi techniku
sok. Nekem az a nagy szerencsém, hogy ilyen
technikumi végzettségű kolléganők segítenek;
ők az egyetemről kikerülő fiatalokat megeszik
reggelire, kivétel csak a tervezésnek az építé
szeti része, amivel ők vannak előnyben, de a
szakmát, azt nem tudják. És ahhoz, hogy meg
tanulják, olyasmit kell felvállalniuk a fiatalok
nak, amit most rangon alulinak tartanak.

Beszéljünk még néhány részletről! A ke
rámiához két ok m iatt nagyon vonzódom. Az
egyik, amit egy nyitott szemmel járó ember
Kecskeméten nem hagyhat figyelmen kívül. A
századfordulós házakon, nagyokon és kicsiken
- én főleg a kicsiket szeretem - milyen egy
szerű eszközökkel, összeségében néhány deciméternyi felülettel micsoda hatást tudtak elérni!
Az a kevés úgy van felrakva, pont oda, ahova
kell, meg olyan színű, meg úgy alakították hoz
zá a vakolatot, hogy aki azt építette, joggal
mondhatta; ez a ház az én házam. Van, ahol
nagy tömegben jelent meg, mint az Újkollégi
um épületén, Mende Valémál, hát azt mondha
tom, nekem itt Mende Valér az isten, ha ezt a
házat valaki tüzetesen végignézi - nekem ez a
legkedvesebb házam Kecskeméten - azon anynyi ötlet van, és csak huszonvalahány éves volt,
amikor tervezte! Ha minden magyar építész az
életművében annyi ötletet tudna felmutatni,
mint Mende Valér csak ezen az egy házon, vi
lághírű lenne a magyar építészet! Ezen a házon,
meg a Luther-házon a kerámia alkalmazása,
színezése, a homlokzatképzés metodikája anynyira jellegzetes, ötletes, és úgy fel tudja dobni
ezeket a házakat; ez az egyik.
A másik, hogy elég hosszú idő óta jó ba
rátságban vagyok Probstner Jánossal, a kerá
miastúdió vezetőjével, és az ő révén betekintést
nyerhettem a kerámiaműhely titkaiba. Volt egy
év, amikor a kihelyezett mesterképzőben ven
dégtanári szerepet vállaltam, és megtetszett ez
a dolog a gyakorlatban. Volt előzménye is;

egyetemi szünetekben a kivitelező vállalat előregyártó telepén gyakorlátoztam mindig; ott egy művészlelkű, azóta fotóssá, fafaragóvá
lett barátom volt a főnök, és két-három hónapon át gipszeztem.
Ebből a kettőből adódott, hogy am ikor olyan helyzetbe kerül
tem, hogy egy házra rátehetek egy kerámiát; hogy „megengedik”,
m eg ki is fizetik, akkor m egpróbáltam jobban beleásni magam a
témába; tanulm ányoztuk a Luther-ház kerámiáinak eredeti m inta
könyvét a Zsolnay-gyűjtem ényben, megpróbáltunk ahhoz hasonulni,
és nagyon kiváló pertnereket találtam . Fiatal kollégákat, akik azon
nal ráéreztek a tém ára. Egyikük Vas Tibor; ő dolgozta ki a Lutherház m elletti saroképület kerám iaburkolatát; másik két háznál meg
Bozsódi Csaba, aki szinte képzőművészeti produkciót nyújtott. Meg
is volt a sikere, m ert m ost épül a m ásodik belvárosi üzletház, és az
üzlettulajdonosok jönnek, hogy lesz-e itt is kerámiaburkolat? Mond
tam, hogy nem . A kkor fel voltak háborodva, hogy p e d ig az nekik is
kell. A m egbízót fel kell piszkálni, m ert ha én mondom, hogy le
gyen, akkor elkezdenek húzódozni. N em tudom, észrevetted-e példá
ul, hogy az ablakokba virágládákat rakunk ki, ez is egy ilyen fogás.
N em bírom elviselni, hogy am ikor átléped a határt, onnantól kezdve
az ablakok tele vannak virággal; a klíma ugyanaz, csak nálunk hi
ányzik ez a fajta kedvesség, m eg gazda-mentalitás, hogy azt akarom,
hogy körülöttem m inden szép legyen. Ha ott a virágtartó, benne vi
rágvályú, előbb-utóbb csak idegesíti, hogy ott áll üresen.
Van m ég a vakolatdísz, az olyan dolog, nem is tudom, honnan
van. N em lehet így utólag tetteném i, nem tudja az ember, mikor és
m iért ugrott be, azután m eg m ár term észetes. Volt szó róla az előbb,
drága-e a ház vagy sem. Ha ráraksz néhány vakolatmotívumot, az
semmi, m égis az ő háza m ár jobban néz ki, m int a szomszédé. Való
színű, hogy akkor kezdtem , am ikor a tetőtérbeépítés divatba jött. Ott
térdfalat kell csinálni, és akkor az ablakszem öldök és a párkány
között aránytalanul m egnő a távolság. Ezt valahogy m eg kell oldani,
valami tagolást bele kell vinni. Elkezdtem alkalmazni a visszahúzott
párkányt; nem én találtam ki, véletlenül fedeztem fel, sok ilyen ház
van Kecskem éten. A Simonyi utcában van egy keramikus barátom,
az ő házánál jö ttem rá, hogy ezt alkalmazzam.
M ost m ár a kerámia alkalm azására is több lehetőségem van,
m ióta Szegedi Z solt és Prácsai Edit keram ikusm űvészek elkezdtek
épületkerám ia-gyártással foglalkozni. M ost nyolc-tíz épülő házam
van, ahol a kerám ia intenzíven m egjelenik, m indig egyedi formában;
ebben látom m ost a legjobb lehetőséget, hogy viszonylag olcsón csi
náljak valam it, ami a helyi hagyom ányokhoz kötődik. Granasztói
Pali bácsi mondta, hogy hagyom ány nélkül nincs modernség olyan
helyen, am elynek m últja van. A hagyomány átvezetésére ez most egy
lehetőség, am it kipróbálok; lehet, hogy zsákutca lesz, de mindeneset
re a kerám iában m ost nagy öröm öm et lelem. K ezd terjedni is. Attól
azért nem félek, hogy itt most m ajd m inden kerámiából lesz, bár a
veszélye megvan, hogy a divat és a rutin erősebben működjön, m int
hogy az építész érezze, hogy m i az, ami igazán oda való.

A m űvészetek iránti vonzódásom régi keletű. N em voltam nagy
tehetség a rajzolásban, bár a technikum folyosóján Szegeden még
mindig kinn van néhány akvarellem , de az igazi művészet iránti
nosztalgia erősebb bennem. Ha m ár nem én magam csinálom, sze
rény lehetőségeim szerint elkezdtem gyűjteni képeket, kerámiákat,
épületkerám iákat is, az Újkollégium felépítésekor hozzám került egy
régi kerám iaelem ; m eg m ás „építészeti ereklyéket”, a kunszentmiklósi Tóth-kúriából egy 1810-ből szárm azó burkolólapot; végül ez oda
vezetett, hogy a gyűjtőszenvedélyem től m egfertőződött feleségem
foglalkozik azzal, amire én vágytam - nyitott egy kisgalériát.

Probstner János: Kerámiakút, Lajosmizse, Új tanyacsátda

Prácser Edit: Női figura, kerámiaszobor
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E z a vonzódás természetesen beépül a mindennapi
gyakorlatba, például a Kiskunsági Nem zeti Park épületében
van egy visszautalás a régi parasztháztípusra; van pitvar,
szabadkémény; attól jobbra-balra egy-egy helyiség. Ahogy
\belépsz, a lenyomott pitvar után jö n a szabadkémény, amiy nek a hátsó falán a család legszebb cserepei voltak kirakva,
és ott most Kátay M ihály zománcképe van; egy gyönyörű
életfa. Fontos, hogy ilyesmire olyankor gondoljon az ember,
amikor a megbízónak m ég van affinitása hozzá. É n már
adtam kovácsoltvas rácsot a gyűjteményemből, am it kecs
keméti és környékbeli bontásoknál szedtem össze, ha tu
dom, hogy jó helyre teszik, megbecsülik. El kell tudni hitet
ni, hogy kell a művészi alkotás; az em ber megcsinálja a
szoborfülkét, képkeretet, és előbb-utóbb kerül bele valami.
A legutóbbi időben készített belsőépítészeti munkáimnál is
így van; először csak egy poszter kerül a falra, aztán maguk
is érzik, hogy azt ki kell cserélni valami nemesebbre.

Soltvadkert, K évés-ház, 1994
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A Kecskemét környéki tanyavilág fejlődésére túlságo
san nagy rátekintésem nincs, de a magam tanyájának a kör
nyékét figyelve néhány következtetést le tudok vonni. Kecs
kemét volt - úgy tudom - az első, ahol felfedezték, hogy
annak a folyamatnak, ami a tanyák között elindult, már nem
lehet gátat vetni utólag, hatósági eszközökkel. Ennek a te
rületnek, ahol mi is ülünk most, Kecskem ét és Hetényegyháza között megcsinálták a rendezési tervét, feltérképezték
házról házra menve, hogy mi van, m i az, ami visszafordít
hatatlanul bekövetkezett. M eghatározták a teleknagyságokat, ami alatt építési engedély nem adható; ezek már olyan
területek, amelyek ökológiai egységként tudnak működni.
Ez magával hozta, hogy az emberek, akiket eddig teljes épí
tési tilalom sújtott, ez alól felszabadultak. Kétfajta kétlakiság jellem ző a környékre. A z egyik, ami az eredeti kecske
méti településszerkezetet is jellem ezte, hogy az úgynevezett
kétbeltelkes gazdálkodási forma volt általános; volt a gaz
dálkodónak egy belső, és egy kültelki háza. B ent most már
a városban biztos nem gazdálkodik, de este kimegy a másik
telekre gazdálkodni. Van egy kis vityillója, van őszibarac
kosa, retek, répa; nagyjából megtermel m agának mindent,
de napközben rendesen bent dolgozik a városban. A m ásik
forma, hogy valaki felfedezi, hogy nem feltétlenül kell,
hogy ő bent lakjon egy városbeli lakótelep kis lakásában,
hanem nyolc-tíz percnyire a várostól, ahol van víz, villany;
tulajdonképpen városi életkörülmények —ott is lakhat
Ez az egész terület most fokozatosan átépül. Egyre
több ember van, tulajdonképpen ez a harmadik variáció,
mint én is, hozzászoktam a városi szituációhoz; nem tud
nám elképzelni, hogy kint éljek, de imádom azt, ami itt
fogad. Ezt úgy lehet megteremteni, hogy valaki vesz magá
nak egy kis területet, ezen a területen csinál valam ilyen nö
vényi kultúrát, am i ebben az esetben nem a termesztést, ha
nem a pihenést szolgálja, és itt tölti a hétvégi napokat. A
környéken már számtalan ilyen van, és ez a fajta érdekes
együttlét, hogy a szomszédban van, aki itt lakik, én kijárok,
a másik meg csak gazdálkodni já r ki, olyanfajta különös
konglomerátumot hoz össze, ami a városi életnél elevenebb.
Amikor mi idejövet betérünk a kocsmába, m ert arra jövök
el, ott leülök meginni egy sört avval a szomszéd gazdálko
dóval vagy azzal a kétkezi munkással, én se az ilyen

hosszúnadrágos em ber vagyok m ár, hanem ott vagyok egy
gatyában; én biztos, hogy gazdagszom ezzel, m ert a valósá
gos problém ákról beszélünk, vagy ha nem beszélünk, akkor
is tanulok; olyan ez, m int am ikor csak leül valaki a tervezőiroda sarkába és figyel. Előbb-utóbb az a fajta közeledés
alakul ki, am i azt az európai kulturáltságot jelenti, am it én
hiányolok az országban. A szomszéd átjön hozzám, és
mondja nekem , hogy látom, hogy a kerítés drótját letépte
valaki, vagy azt m ondja, hogy adjál nekem kulcsot, hogy ha
látom, hogy valam i zűr van, be tudjak jö n n i a kapun. Én
megkérem, m ert látom, hogy fuvarozni készül, hogy hozzon
nekem is valam it, vagy megkérdez, m ert bővíteni szeretné a
házát, hogy m i a vélem ényem . A ztán jön, hogy szereted-e a
gombát, m ost szedtem; m ondom a fiának, hogy gyere át
pingpongozni a gyerekem m el. V an egy olyan fajta közele
dés, am iről, hogyha valaki kiköltözik egy ilyen területre, ó,
Istenem, tanyára, azt gondolja az ember, hogy nincsen.
Semmivel se különb a városban, sőt kellem esebb életet tud
itt m agának terem teni az ember, nagyobb m űveltséget tud
itt m agára szedni.
A várostól m esszebb eső tanyákon, ott m ár más a hely
zet. Elszórtan vannak a házak, és a távolság m iatt is inkább
a m ezőgazdasági m unka a jellem ző. Vannak olyan barátaim
is, akiknek távolabb van tanyájuk, ott más a világ. A pozitív
változások ott is elindulnak; a gazdálkodók csak úgy tudnak
fennmaradni, ha kom olyabb technológiával dolgoznak, ah
hoz m ár m eg kell érteni a gépkönyveket, m eg kell nézni a
szomszéd módszerét; napi inform ációkra van szükség. De a
tanyasi élet ennek ellenére m ég m indig úgy van benne, a
köztudatban hogy az m essze a városi színvonal alatt van.
Lényegesnek tartom, hogy az a belső gyűrű, amiről be
széltem, fokozatosan tágulóban van. A nagy problém a meg
az, hogy hiába csinálnak m ég m ost is rendszeresen pályáza
tokat, alföldi tanyasi háztípus, stb,; az eredm ényt azt egyál
talán nem látom. N em tudom, hogy lehetne eljuttatni a pá
lyázati eredm ényeket azokhoz, akik valóban építenek. Ren
geteg régi ház van még; tanyák, majorsági épületek, funk
cionálisan és esztétikailag értékálló épületek, de ha m egné
zem az utóbbi időkben épült új házakat; m egpróbálják utá
nozni a városi házakat, holott teljesen másról van itt szó,
akkor az tragikus. Az utóbbi években csináltam néhány
olyan tervet; falusi panzió, TSZ m ajor átalakítása vendéglő
vé, ahol korrigálni kellett a m eglévő házat, hogy emberi
léptéke legyen. Örülök, hogy legalább néhány esetben korri
gálni lehetett az eszm életlen házakat, de ilyen rengeteg van,
és nincsenek jó példák.
Aki m ost kezdi építeni a tanyasi házát, terménytároló
ját, istállóját, nincs előtte sem mi példa. Erre kellene fordíta
ni valakinek pénzt, hogy a pályázati eredm ények ne csak
egy-két polgárm ester szekrényébe kerüljenek be, hanem ad
ják ki szóróanyagként. M egy be valaki, hogy befizesse az
adót; nyom janak a kezébe egy katalógust a tervekkel. En
nek m ost van itt az ideje, hogy olyanok kezében legyen a
dolog, akik ráéreznek a tanyák lényegére. Eddig a falvakat
m eg a városokat nyom tuk tele eszm életlen dolgokkal; most,
am ikor végre pénz és lehetőség van, hogy néhány ember
m egépítse a m aga tanyáját, akkor m eg eszelős városi háza
kat csinálnak az erdő alján. N em ácsol össze magának fá
ból, nádból valam i színt, ami kell a tárolásra, hanem azt
mondja, hogy az snassz, hiába kerül feleannyiba; vesz egy

Farkas Gábor saját tanyájának melléképülete, 1994

leselejtezett dunaújvárosi csarnokot, rárakja az alumínium
hullámlemezt, s abban tartja a term ényt. N incsenek olyan ti
pizált, hozzáférhető m ezőgazdasági épületek, am iket meg
lehetne venni, hogy valaki bem egy az áruházba, és ki van
állítva néhány fotó: így néz ki egy szénapajta, kisistálló,
nagyistálló; m eg lehet rendelni. Ehhez kellenének m ost el
hivatott tervezők, gyártók; de hogy ezt hogy lehetne m eg
valósítani, sajnos fogalm am sincs.
Lajosmizse, Ricsővári-major főbejárat és borpince-bejárat vázlatterve, 1994
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Házgyári építés —monotónia, sivárság? Kecskemét
Városi Tanács Időszakos Közleményei, 1973.
Építészeti környezetszennyezés. Kecskemét Városi
Tanács Időszakos Közleményei, 1974.
Népi építészeti hagyományaink felhasználásának
lehetőségei a mai építészeti gyakorlatban.
BACSTERV tanulmánykötet, 1980
Épületismertetések
Magyar Építőművészet, 1979/2, 1981/1, 3
A kunszentmiklósi Tóth-kúria műemléki felújítása.
BACSTER V tanulmánykötet, 1981
Hogyan tovább, városépítészet?
Petőfi népe, 1983. VI. 2.
Mentsük, ami menthető!
Lakáskultúra, 1985/4
A kecskeméti Homoki-domb rehabilitációja.
Műszaki tervezés, 1985/10-11
Színházunk az építész szemével. A Katona József
Színház ismertető kiadványa, 1987
Hagyománytisztelő belvárosi megújulás.
Városok évkönyve, 1987
Építészeti mecenatúra.
A Bajai Építészeti Triennálé kiadványa, 1988
Kecskemét, Katona József Színház.
Magyar Építőművészet, 1988/4-5
Gyalogoszóna Kecskemét történelmi főterén.
Műszaki tervezés, 1988/1-3
Alföldi elmélkedő
Keramikus lakóháza
Kecskeméti sarokház
Családi ház, 1992/4

