ERDEI ANDRÁS
Budapesten született 1946. május
11-én. "Édesanyám köztisztviselő ha
todik gyermeke, délvidéki szász erede
tű. Édesapám makói paraszt, szülei
szintén az ország délkeleti végein nőt
tek fel, gazdák és parasztok voltak.
Úgy szól a családi krónika, hogy
Édesapám ereiben tatár vér is folyik —
a dolog vagy
vagy sem. Magam
keveréke vagyok a közép- és dél-keleteurópai típusnak, ami az előzőkből ta
lán világosan kiderül. Születésem he
lye és ideje tovább erősíti ezt a keve
redést, melyet számomr rendkívül
fontosnak tartok, sőt enne. tudatában
élek."
Szokásos módon elvégezte az ál
talános és a középiskolát. A kötelező
tanulmányok mellett nyelvekkel (an
gol, német, olasz), irodalommal és
fényképezéssel foglalkozott. A szün
időkben gyakran végzett mezőgazdasági munkát. Mindig büszke volt arra,
hogy tudott kaszálni, kaszát kalapálni.
Ezekre az időkre így emlékszik vissza:
"Csak a lényeget megragadva, és
most elszabadulva minden kötöttség
től, megpróbálva nem gondolni sem
milyen fig yelő szemre, sem nyelvőrre,
mindent elfelejtve leírni próbálom a
gondolatokat, ahogy jönnek, olyan
komplikáltan, ahogy észbe kerülnek.
Tehát voltam vagy tíz éves, ami
kor a felhőtlen gyermekkorból átke
rülve végre ésszel kezdtem szólni tár
sakhoz, és barátokra tettem szert. Az
előtte lévő kort, már amire emlékszem,
jellemezte valamiféle esztelen viháncolás, homokból készült várak, füst
bombák és homokvárak építése, ho
mokból készült pályákat csináltunk az
acélgolyóknak, aszfalton rollereztünk,
mozdonyt loptam húgomnak igaz és
meggondolatlan szeretetből, szánkóz
tunk csonka platánok alatt, és a csúszó
lejtőket hegynek hittük, pedig csak pár
méter magasak voltak. Még régebbi
emlékek voltak, Édesapám autóbalese
te, amiből egy erős eperfa és egy "V"
alakban összetört kocsi emléke ma
radt, meg az aggodalom, Édesanyám
szobákon átsugárzó telefonvárása: mi
van a Papával? Közben népdalokat
énekeltünk, olyan régieket, amik Édes
apám és Édesanyám ifjúkorából szár
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maztak, tejes-édes zsemle, kisbárány a
bölcsőnél és... megrakják a tüzet. Még
későbbi elbeszélésből emlékeznem kel
lett ebben a koromban Nagyapám kemencesütte cipójára és a tanyasi
diófákra, a tölcséres gramofonra, tejre
a zöld üvegben - és erre emlékszem is.
Még arra is, hogy Annus nénémmel
meg Sándor bácsival együtt sok-sok
idegen-ismerőssel a késő déli napfény
ben mindenféle mesebeli dolgok tör
téntek: diótörés, gereblyézés, voltak
tyúkok és malacok, és mindennek fin o 
man hinaras szaga volt. Ebédre vasár
nap mindig húsleves és paprikáscsirke
volt a szépen megterített asztalon...
... Az iskolában jó volt, de elő
ször nagyon rossz, az uzsonnának,
amit otthon elkészítettek, olyan egyfor
ma bőrtáska szaga volt, és rossz volt,
hogy nem mehettem oda, ahova akar
tam... Itthon, ha lehetett, mindig a
kertben bújócskáztunk a Fenékkel
meg a Ricsivel, és nagy ünnep volt, ha
a bodza között megengedte Édes
anyáin, hogy még este 8-kor is kint
maradjunk. A ir a nem emlékszem, hogy
ezalatt a húgommal hogy voltunk. De
tudom, hogy a kertben nagyon piros
volt az út salakja és szép fii volt.

A másik iskolában, amelyiknek
nagyon poros, kopott téglafalú udvara
volt és egy nagyon szép gesztenyefa
volt benne, sok minden történt. Át kel
lett jönni a régi iskolámból, amelyik
ből szintén csak az udvarra és egy
elkerített "Micsurin kertre" emlék
szem. Az új iskola nem volt más szagú.
Volt egy tanítónéni, akit szerettem is,
meg nem is. De nagyon emlékszem,
hogy a Pusztai ikrek sokkal jobban
rajzoltak, mint én, és 56-ban is jobb
töltöttcsokoládét kaptak az amerikai
csomagból, mint én. Közben sok kirán
dulást meg sétát csináltunk, az egyiken
hógolyóztunk és elveszett az én szép
báránybőr kucsmám. M indetről fogal
mazásokat is irtunk, és az enyém min
dig jó lett, de tele volt helyesírási hi
bával. Közben megismerkedtem és j ó 
ba lettem Feketével, a Pulayval, a
Szendrővel meg a Politisszal, aki min
dig nagyon jó l rajzolt. Később éppen ő
lett egyik legjobb barátom. Ötödikes
korunkban jö tt egy nagyon jó osz
tályfőnök, az Imrecze - így hívtuk —
akit nagyon megszerettünk, matemati
kát és geometriát meg fizikát tanított
nagy-nagy szeretettel, s akkor kezdett
tetszeni a geometria, azért mert elvont

fogalmak konkrétan megszerkeszthetővé váltak általa. A másik tanár, Jákváry, bámultuk és tiszteltük, különösen
érdekes és ránk mélyen ható volt, mert
felfogta, amit mi akkor éreztünk és ér
tettünk először, a leírtakban feloldódó
és érző-értő embert. Amit mi egymás
nak titkos vagy felfedett könyvet aján
lottunk, azt ő mind érezte, rákérdezett,
tudta, hogy kik s mi - miért vagyunk.
Közben magunk közt így öten,
sok-sok szót ejtettünk irodalomról, bár
nem úgy, mint fogalom, inkább az áb
rázolásokról. Dosztojevszkij, Maupassant, Thomas Mann, József Attila,
Martin du Gard, Gorkij, Flaubert, Ril
ke, Turgenyev, szóval ami örökérvé
nyű, annak egy részét magunkévá tet
tük. Persze nagy-nagy vita volt főleg
Alekosz és köztem, a kozmopolita (ak
kor még öntudatlanul nem így fogal
mazott), tehát könnyed, hontalan
szemlélet és a magyar között, amit én
képviseltem.
Ugyanakkor persze más szálak is
futottak. Betegségeim alatt Duci nénérn Nils Holgerson kalandjait olvas
ta, Akka lúd történetét, a távoli mesé
ket. Edesanyáék népdalokat, édeszen
gésű hangokat csöppentettek belénk,
Sanyi bátyámék örök testvérré váltak,
kicsit ezek előtt mi megpróbáltuk az
utcagyerekek grundéletét is a lógással,
snúrozással és kártyázással együtt, és
közben nagyon féltünk a Hunyadi téri

srácoktól, akik túlkorosok és ráadásul
verekedősek voltak.
De Maupassant világa meghatá
rozó volt, egy álom, ami átvezetett
Jorge Amado-ba, és így az érzékeny
ség világába. Innentől kezdve, 12-14
évesen voltam a legérzékenyebb. Ki
mentem céltalanul a Ligetbe feloldód
ni, és Amado-t olvastam, míg a többi
ek játszottak, s éppen a különállás, a
barátaimtól való különválás tette
méllyé az egyedüllétemet, így tudtam
először és legmélyebben elmerülni —
tehát a barátok inspirációja erősebb
volt, elsőbb, mint a szülők által belémültetett vére, s csak későb vált ez
utóbbi dominálóvá, s kezdtem el vi
tázni, kérdezni, de hisz - és ezt akkor
önkéntelenül —mi magyarok vagyunk,
miért nem Móricz, Tömörkény, Mó
ra vagy Tóth Árpád amit mi szeret
tünk, s miért először a francia roman
tikus impresszionisták? Ebből persze
nagy vita kerekedett, de nyoma örök
kévalóvá vált, Amado és Flaubert nyo
mán vájtam magam Tóth Árpád,
Juhász Gyula és Tömörkény világába."
A Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki karát 1964-69. között
végezte el. Ezen évek alatt továbbra
is folytatta a fényképezést, (fotópályá
zatokon vett részt sikeresen), részt vett
nyelvi versenyeken. Az egyetemi tan
körének, sőt évfolyamának egyik meg
határozó alakja volt. A diploma meg

szerzése után egy évre Finnországba
ment dolgozni. Ez az egy év - a finn
építészet, a finn emberek, a finn táj, a
környezet és az ember harmóniája
döntő jelentőségű volt számára. Rövidebb tanulmányutakra többször viszszatért, részben, hogy hazahozza az ott
látottakat és tapasztaltakat, részben,
hogy megismertesse a magyar szerves
építészetet a finnekkel. Miután nyelvi
nehézségei nem voltak, baráti kapcso
lat fűzte Reima Pietila-hez, Arvi Ilonen-hez, Matti K. Mákinenhez, Juhani
Pallasmaa-hoz, Markku Komunenhez,
a fényképezésen keresztül pedig a
Helsinkiben élő Rácz Istvánhoz. Még
is úgy érezte, még nem tud annyit
erről az országról, népről, építészet
ről, hogy könyvet merjen írni róla.
Hazatérte után a Szövetkezeti
Tervező Vállalatnál próbálta a saját
magával szemben felállított követel
ményeket megvalósítani a "szocializ
mus építésének folyamatában". Az itt
készült munkái: Fehérgyarmati szállo
da és étterem, 1970-73, ("...az első
megvalósult munkám, mely alapvető
építészeti és gyakorlati tapasztalatok
kal szolgált. Hibáinak tanulsága nél
külözhetetlen volt további munkám
ban.'') Tolna, ABC-áruház, Iparcikk
áruház, 1972. (csak programtervig).
Makó, ABC-áruház, Iparcikk-áruház,
1972. ("...igyekeztem megvalósítani a
funkció és esztétikai követelmények
összhangját. A belső tér építészeti ki
képzése az értékesítő funkció szolgála
tában áll, az épület külseje igyekszik
rokonságot tartani a vidék fehér, mo
nolitikus építési hagyományával.")
Kecskemét, Műkertváros, 463 lakásos
lakótelep, 1973. ("...kiindulásom, egy
olyan együttes létrehozása volt, mely
az adott blokkos technológiai kötött
ségek mellett leginkább változatos tér
és tömegalakítást tesz lehetővé. Az egyes épületek egymásnak rokonai, de
különböző kívánságoknak tesznek ele
get. A végső cél egy olyan lakókörzet
kialakítása lenne, mely egy adott ala
pegység akárhányszori fölhasználásá
val minden kívánságnak eleget tenne,
s éppen ezáltal térben is az ember és
család valódi környezetéül szolgálhat
na. Az elkészült tervek a blokkos tech
nológia megismerését tették lehetővé
számomra, és első betekintést a szövet
kezeti lakásépítés rejtelmeibe...") Mór,
24
lakásos
lakóépület,
1973.
("...szándékom az volt, hogy alaprajzi-
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FINNORSZÁG
A mindenütt jelenlévő sík víztü
kör, tenger vagy tó, az egyenes, karcsú
fák függőleges vonalai és a vaskos,
töredezett szürke vagy vörös szikla
tömbök színe és formája adták alap
hangját a Finnfoldön kialakult építé
szetnek. A legősibb eszközök, a majd
ezer éves kőtemplomok és több száz
éves fatemplomok, s a fából rótt pa
rasztházak egységes harmóniája, szer
kezethűsége a XX. században is jelen
van. A kövek keménysége, a fa saját
törvénye, világos szerkeszthetősége az
embert is alakította, nyílttá tette. A
formáló természet mai megtartott for
májában is él és hat, s a Finn építészet
és a lakás ennek hű tükre: tiszta ma
radt.
(Részlet a Lakáskultúra 1971/3
számában megjelent tanulmányból)

A z előző o ld a la k o n : E rd ei A n d rá s m ag y aro rszág i
felvételei —T a n y a a z A lfá id o n ;
N yírségi b o k o rta n y a
E rd ei A n d rá s fin n o rsz á g i felv ételei:
Fa; S zik lák ; T em p lo m k a p u Petajavcsíbcn
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lag olyan megoldást találjak, mely le
hetővé teszi az átlagosnál nagyobb la
kóterület szabad berendezését. A kony
ha-étkező, fürdőszoba, WC, kamra
helyiségeket határozottan elkülönítet
tem, s a lakó-funkciók számára font
maradó részt nem határoztam meg. A
hagyományos értelemben vett három
szobányi lakóterületet a lakók igényeik
szerint alakíthatják mobil szekrény és
falelemekkel...") Budapest* I. Logodi
u. 30. lakóépület, 1974. ("...további
cél annak megállapítására, hogy mit
nevezünk minimális térnek, és hogy
azok pontos meghatározásán kívül ho
gyan lehet ezek megfelelő szintézisét
megalkotni...") Készített beépítési ter
vet a bajai Vásártérre, Ernődre, Pász
tora, szövetkezeti formában épülő la
kásokhoz. Hol sikerült, hol kevésbé si
került az elgondolásait megvalósítani.
Tatára bevásárlóközpontot tervezett

ABC-vel és piaccal (1975-78.) Ugyan
csak Tatára készített javaslatot a med
dőhányóval borított területek haszno
sítására. Sporttelepet tervezett uszodá
val, jégpályával, sportcsarnokkal, fe
dett futópályával, s különböző nyitott
pályákkal (1980-81.)
Közben 1975-ben kapott megbí
zást, hogy egy 200 férőhelyes szállo
dával és 400 főt befogadó nagyterem
mel bővítse Hévizén, a Bányász Üdülő
meglévő szállóépületét.
"... A feladat megoldásánál az
adott forgalmi és működési elvek mel
lett a következők szolgáltattak kiindu
lási alapul: 1.) sejtszerű konstrukciót
kell a lágy, völgybe ereszkedő keleti
lejtőre építeni úgy, hogy az — ellen
tétben a Hévizén eddig épült szállo
dákkal - sem tömegének nagyságával.

sem annak merevségével ne üssön se
bet környezetén. 2.) A meglévő, érté
kes növényzetet és a domboldal, mint
látvány természetességét nem szabad
megbontani, ezért tömbszerű hasábépület nem tervezhető. 3.) Figyelembe
véve a magyar építőipar és építőanyagipar sajátosságait, az épületen
olyan anyagokat és megoldásokat kell
alkalmazni, melyek kontrasztos voltuk
kal a valóságnál pontosabb, jobb be
nyomást keltenek." Ez az épület továb
bi megbízásokat hozott, illetve az
üdülő egész területének beépítésére,
fejlesztésére készített tervet. Az itt
dolgozó orvosoknak lakásokat építet
tek, a saját növényházukat felújították.
S elkészült az új fedett uszoda is, öszszekötve az új szállószámnyal. Ennek
felépítését még végigvitte, így sikerült
kiharcolnia, hogy a bütüfalakra terve
zett életfa helyére kerüljön (mögötte
gépészet bújik meg). Elkészítette az új
gyógyászati szárny és az étterem bőví
tésének terveit is, ezek azonban már
halála után épültek meg.
1978-ban kezdte tervezni a száz
halombattai Vízélettani Laboratóriu
mot. A feladat, hogy egy élő világot
hogyan lehet UNIVÁZ szerkezetbe és
falpanelekbe bezárni, elég sajátos volt.
S ha minden gondolatát nem is, de
néhányat sikerült elfogadtatni a kivi
telezővel. Az épület megépítését már

ü

F eh érg y arm at, szálloda
fS horalokzat és e lő c sa rn o k ,
1970-93
SzalafS, T em plom szer,
családi h á z terve, 1976
K ecskem ét, M ű k ertv áro s,
telepítési te rv , 1973
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SÁRKÁNY-SÍPOL
„A művész a társadalom hasznos tagja
(a Képzőművészeti Világhét mottója)
Kedves Barátaim!
Magam nem tartom művésznek,
de miután társadalomban élek, annak
tagja vagyok, s barátotok, hát fölhívá
sotokra elkészítettem a magam tár
gyát, melyet bárhogy magyaráznék is,
egyszerűen egy összeeszkábált kötélés faszerkezet, mely sípolna, ha terve
zője valóban művésze lett volna tár
gyának, de miután nem az, így csak
zúg, forog saját nehézkes levében, de
tiszta hangot nem ad. Pedig a sípok föl
vannak hangolva, s a forgó szerkezet
várt kerületi sebessége elegendő lett
volna megszólaltatásukhoz.
Valószínű tehát, hogy nem a sí
pok dugulása, hanem a szerkesztő el
méje az egésznek az oka.
Ez a kreatív elme azonban ha
másra nem, hát rendszerető gondolko
dásra alkalmanként kapható, ezért a
felhívásotok elején idézett mottótok
hoz fűzök néhány fontosnak tartott
gondolatot.
Megjegyzem, tiszta elmémben
sem bízva eléggé, azért csinálok egy
új sárkányt is ám! Mely végre talán
sípol is, ahogy annak sípolnia kell.
Hosszú ideig az építészt művész
ként tartotta számon a társadalom.
Olyan szintetizáló emberként, aki
szellemi és tárgyi környezetét kívül-

belül használható eszközzé formálta.
Sajátos művész volt, mert egyedül az
építészet területén volt úgy, hogy a
társadalmilag elismert cél nem a pusz
ta gyönyörködtetés, hanem szép hasz
nálati tárgy, funkcionáló tér és forma
építése volt. Eszközei a gondolat, tér,
forma, anyag és idő voltak, s célja
ezek sajátos harmóniája; a ház, épület,
hajlék - egy új minőség létrehozása.
Koronként változó volt e harmó
nia formája és teljessége attól függő
en, hogy mily mértékben azonosult az
építészet a történelem és társadalom
legmélyebb törvényeivel, s így kora
emberével. Ha, mint az egyiptomi,
görög, román és gótikus korban ez az
azonosulás teljes volt, akkor az építé
szet csúcsokra ért, s kristálytükre, sőt
gerjesztő ereje lehetett korának, társa
dalmának. Ha a harmónia hiányzott,
akkor legfeljebb pontos árnyék, rajzo
lat volt az építészet. Tehát a történe
lem és társadalom evolúciós sorát az
építészet nem pontosan követte. A re
neszánsz vagy a barokk lehetett a tár
sadalmi fejlődés és szellemi élet tün
döklő kora; építészete mégis csak
részeiben volt tökéletes - olykor túl
tökéletes is - de szintézissé nem vált.
A társadalom és építészet fejlő
dési vonalainak különbözősége soká
gú, s most nem is ezt szeretném végig
gondolni, csak az ebből fakadó tanul
ságot.
Az építészet —szemben a művé
szet többi ágával —olyan meghatáro
zóktól is függ, melyek által mint
elemző-összegző folyamat, a társada-

F arkasrét, s ajá t családi h á z, 1972-74
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lom anyagi és szellemi egységének to
tális kifejezésére lehet alkalmas.
Melyik művészet az, melyet az
éghajlat, a szokások, a hagyományok,
a társadalom rendszere, a gazdasági
élet, a termelési mód, a politikai rend
szer, sót a használó személye, de még
a talaj is, melyre a ház épül, egyként
meghatároz?
Ha e sokpontú gráf úgy össze tud
sűrűsödni, hogy pontjai minden ember
számára tapintható felületet adnak, ak
kor az építészet művészetté válhat, az
az ható erővé, mely egyszerre különös
és általános.
A leírtakból világosan követke
zik, hogy az építészet - akár művé
szet, akár nem - társadalom, mint
anyagi-szellemi tartalom nélkül nem
létezik. Az építészet alkotó folyamata
tükröző, s tárgya nélkül - de felfogó
felület nélkül sem - a kép nem szü
letik meg. Az építészet másik nagyon
fontos sajátossága ebből fakad. Nem
csupán tükröz, hanem a tükrözött va
lósággal arra visszahat, Az építészet
akkor totális, akkor jelenthet új minő
séget, ha mindkét sajátosságának sokágú meghatározottságának és aktív
tükröző voltának - teljesen megfelel.
Ezek után hasznos tagja-e a tár
sadalomnak az építész?
Eddigi fejtegetésemből kiderül, hogy
az építész teljes társadalmi kör
nyezetére reagál. Ha e környezet pro
gresszív, az igenlő reakció is az. Ha
azonban az építészt körülvevő közeg
nem haladó, akkor a tagadás jelent
progressziót. így látszólag világosan
meghatározhatnánk, — feltételezve a
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hasznosság és a progresszió azonossá
gát - hogy mikor hasznos tagja a tár
sadalomnak az építész. A baj azonban
ott kezdődik - mint azt az építészet
első sajátosságának leírásánál ismer
tettem - hogy a tárgyi és a szellemi
környezet nem ilyen közérthető és
kézzelfogható formában jelentkezik. A
meghatározó tényezők sokasága in
kább konfúziót, mint harmóniát sugall.
S még ha közülük ki is emeljük a tár
sadalmi, szellemi determinánsokat,
azok egyértelműen haladó voltának
megállapítása is igen nehéz. Ezért az
építész hasznosságának megállapítása
sem egyértelmű.
Elméletileg és pusztán logikailag
megkíséreltem alapot adni gondolata
imnak, és most a konkrét helyzet leírá
sával próbálkozom.
Az építész konkrét környezete
ma kettős.
Egyrészt tiszta lelkiismerettel el
fogadhatja a társadalom szocialista és
demokratikus eszméjét, mely mint
eszme a magyar történelem százados
vágya volt.
Másrészt reggel felszáll az autó
buszra, és könyörtelenül lelökik. Hiva
talában naponta figyelmeztetik: ne
gondolkodj, megteszik azt helyetted a
feletteseid, kiket ezért tisztelj és be
csülj! Gondolataid tiszteletreméltóak
és nagyszerűek, de csínján bánj velük,
mert egy vállalatnál dolgozol, mely
része az oly sokszor emlegetett, de
igazán még föl nem fogott népgazda
ságnak, felettes hatóságnak, felügyele
ti szervnek, X-nek és Y-nak, és külön
ben is csöpp vagy a vízen, buborék.

nem érte meg, úgyszintén a keszthelyi
Áruházét sem. Ennek engedélyezési
tervét még Ő készítette el.
A hetvenes években kezdődött
egy - szintén a halála pillanatáig tartó
- kapcsolat, mely igen fontos volt szá
mára: a velemi kézművesekkel való
barátsága. A szakmai és emberi kap
csolatokról így írt 1981-ben, illetve
1985-ben:
"Nehéz és gyakran kockázatos
dolog ma Magyarországon építészetről
és különösen az építész magatartásá
ról imi. Általános félreértések, szemé
lyes ellentétek, velejéig téves, hamis
nézetek és jószándékú egyedüljárók út
ja i szabdalják mély árkuk/cal a mezőt.
Még olyan alapkérdésben sincsenek
elfogadható - és főleg a fiatal építé
szek számára magatartásbeli normákat
mutató — elvek; mint az építész és az
építészet helye társadalmunkban.
A századforduló óta gyanúsan
gyors egymásutánban keletkező építé
szeti-művészeti áramlatok a szeceszsziótól a Bauhauson keresztül a mai
posztmodemnek nevezett új-eklektiká
ig mind részeire bontották a környező
világot, hogy könnyebben magyaráz
ható legyen. Ez a módszer nélkülözhe
tetlen a megismeréshez, de alig alkal
mas "teljes építészet" létrehozására.

C elldöm ölk, fafaragó h áza, 1980
T ata, b ev ásá rló k ö z p o n t é s p iac, 197?

Szükségszerű volt hát, hogy saját egy
oldalúságukon okulva az építészek
egyre újabb és újabb kiindulási alapo
kat keressenek. A század 60-as, 70-es
éveire eljutottunk oda, hogy az állan
dóan mást kereső ember elvesztette
önmagát és eltévedt. Elfelejtettük,
hogy az építészet is —mint művészet —
társadalomformáló erő. Az építész pe
dig az emberi mozgásoknak - nép
nemzeti méretűeknek és apró rezzenés
eknek egyképpen —tudója és befolyá
s o lja kell legyen. Természetesen nem
egyedül és nem legfontosabb ténye
zőként, de teljes mélységében egyik
meghatározó eleme a társadalomnak.
Az építészet egy sajátosságáról
azonban mindig megfeledkezünk: nem
csak mérhető, de mérhetetlen oldala is
van, csakúgy, mint tárgyának, az em
bernek. Az építészet tapintás, ráérzés,
vajákos tudomány is, igen mély gyö
kerekkel, és ha státusa tisztázatlan, ha
szavazati jogát is kétségbe vonják, ak
kor megfosztják mindenféle sajátosság
A H évízi B án y ászü d ü lő b ő vítése;
S zolgálati lakások, 1980-86
Ü v eg h áz, 1983
S zálloda, 1976-80
U szo d a, 1980-86

9

lehetőségétől, üressé, kifejezéstelenné,
alkalmatlanná válik, mert emberhez
vezető hajszálgyökerei megszakadnak
és akkor az építészet megfonnyadtan
lehull
Napjainkban Magyarországon ez
az építészet helyzetet és ezt nagyon so
kan nem tudják elfogadni, így én sem.
Igenis világmegváltó szent hittel, szán
dékkal harcolunk egy idegen, embertnem-látó építészet ellen, amelyik nem
hogy segítene visszavezetni bennünket
egységes, harmonikus világképhez, ha
nem még annak boldog reményétől is
távol tart.
Ezek a szomorú indulatok feszültek
bennem, amikor Péterfy László 1977ben arra kért, hogy van a Dunántúl
csücskében egy fás falu. Velem, ahol
rendszeresen összegyűlnek fafaragó
emberek már évek óta, s ha volna

kedvem látogassam meg Őket, beszél
gessünk a népi építészetről és a fáról.
Némi izgalommal fogadtam el a meg
bízást, hiszen mindig tiszteltem a mes
terembereket, a fának meg szerelmese
vagyok Akkor még nem is sejtettük,
hogy mi lesz ebből a találkozásból.
Nyílt tekintetű, őszinte emberek
vártak, s a rövid ideig tartó tapogató
zás után feloldódott a hangulat: bele
merültünk a néphagyományokba, a fa
szerkezetébe, szépségébe, az építészeti
formákba, s lelkesedésünkben úgy
döntöttünk, képekből, rajzokból nehéz
igazán megérteni a népi építészetet, ezértpróbáljunk meg házat építeni, hisz
műhelyre amúgyis nagy szükség volna,
no meg így, csinálva lehet a rejtelme
ket megérezni, megtanulni.
Már a beszélgetés során kiderült, hogy
kivételes
közösségbe
kerültem,

Ügy döntöttek, hogy most szög
letes házat kell tervezned, mert az épí
tőipar szögletes házak csinálására ké
szült föl. (Mindegy miért, és ne is kér
dezd, mert józan magyarázatot úgyse
kapsz, és az egész nem a te dolgod.)
Kérünk hát, kedves kolléga, hogy ezt
vedd tekintetbe, s ne tervezz gömbö
lyű házat
(A helyzet körülbelül olyan,
mintha a pékek úgy döntenének, hogy
ezután nem kenyeret fognak sütni, ha
nem őröletlen gabonából sok kicsi
egységcsomagot sajtolnak, ami ugyan
egyáltalán nem hasonlít a kenyérre, de
végső soron szintén emészthető és táp
lál is, és ugyanannyi erővel, munkával
sokkal de sokkal többet lehet belőle
készíteni. És ki meri kétségbe vonni a
közös célt: minél több kenyeret az em
bereknek?)
Visszatérve az eredeti gondolat
hoz, az építész helyzetének tragikuma,
hogy fejében meg se fordul a házakat
szögletes vagy gömbölyű voltuk alap
ján osztályozni, hisz lakást tervezne,
mely használható emberi környezet, és
üzletet, ahonnan nem menekül az em
ber. hanem választ, „boltot csinál vagy
csak egyszerűen megveszi, amit akar,
és szállodát, mely nem kongó kopor
sója, hanem felelgető, védő szálláshe
lye az embernek; szóval a használóért
tervezne, s nem a házért, az építő
iparért vagy még kevésbé saját neve
nagyobbodásáért.
És miután a végső használó az
aktív ember, ezért a benne sűrűsödő

minden mozzanat fontos: látása, hallá
sa, mozgása, hőérzete, gondolatai, ta
pintása és lelki egyensúlya egyformán.
Mindezt hiába gondolom végig!
Adott tehát számomra egy tár
sadalmi rendszer, melyet elfogadok.
Adott egy megvalósulási rendszer,
melyet még elveiben is nehezen, mert
valóságában egyáltalán nem fogadok
el. És adott az építészeti munkámat
meghatározó szellemi-emberi ténye
zők sora, melyek meghatározzák épí
tész voltomat is, ezt azonban a tár
sadalmi rendszer megvalósulási me
chanizmusának közvetlen engem érin
tő része nem fogadja el.
Vajon akkor vagyok hasznos tag
ja a társadalomnak, ha kortformizálódok és azonosulok, tehát épületeim a
szervezet által meghatározott „építé
szeti elvek” alapján, s a meglévő hely
zetet tükrözve tervezem, vagy akkor
hasznos a munkám, ha az el nem fo
gadott „valóságot” elvetve nem azono
sulok az „irányelvekkel” sem, hanem
szembeszegülök? így épületeim a nem
látható felszínre, mint megváltoztatha
tatlan lényegre, hanem az általam mé
lyebbnek, s így igazabbnak vélt társa
dalmi-anyagi és szellemi rétegekre
építem? Természetes, hogy ez utóbbi
esetben lépten-nyomon összeütközés
be kerülök a társadalom önállósult és
bürokratizálódott szervezetével.
Én a két lehetőség közül válasz
tottam.
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mely sejtésem a házak fölépülte után
meggyőződéssé erősödött.
Nos, nekiláttunk házat tervezni.
Kiindulásunk a cáki gesztenyés kalabukos pincéje volt, és az a remény,
hogy olcsón kidöntött villanyoszlopok
hoz jutunk, amiből boronafalas épület
lesz. Az első gondolat néhányszor tíz
négyzetméteres műhely volt, mely a
beszélgetés során pillanatok alatt két
szeresére nőtt, és már lelkűnkben ké
szen is volt, már ott ültünk a tűznél és
boldogan beszélgettünk, váltottuk meg
a világot. De hát ezt meg kellett raj
zolni, így hazamentem, és a kedves va
si barátok szívétől-lelkétől melegítve
gyorsan el is készítettem a vázlatokat.
A következő alkalommal büszkén
- mint szülő a gyermekére - mutattam
meg a terveket, s miután még igazán
nem ismertük egymást, csak hosszú idő
után bökte ki a legbátrabb jóbarát: ez
így nem lesz jó. És akkor izekre szed
tük a házat, újra fölépítettük, lebontot
tuk és ez így ment órákon át. Én raj
zoltam, a fafaragók bíráltak, javítot
tak. így már a tervezés szakaszában
éreztem, hogy itt nem megbízó-ter\>ező
viszonyról, hanem komoly, felelős kö
zösségről van szó, aminek vagy részé
vé válók, vagy jobb, ha leteszem a ce
ruzát.
A terv kész lett, a munkát az ala
pok ásásával el is kezdtük, majd 1978
nyarára nagy tábort szerveztünk, hogy
vagy 50 ember hatalmas lendülettel és
hittel fölépítse a kész pincefödémre 10
nap alatt a házat. Az izgalom a tetőfo
kára hágott, nem volt fa. így a szükség
és a Nyugatmagyarországi Fagazdasá
gi Kombinát jóvoltából egy nap alatt
frissen döntött fenyő érkezett a kátrá
nyos villanyoszlopok helyett. Emberfe
letti erőfeszítés és végtelen jóleső
munka árán a táborozásra a sok em
ber fáradtan és nagyon boldogan ülte
körül a tüzet —akkor még a szabadban
- s pislogott gyakran a házra, melynek
a tetőszerkezetét is sikerült elkészíteni.
A havi találkozókon folytattuk az
építést, majd a következő évben au
gusztus 20-ára a ház lakhatóvá vált,
először alhattunk saját fedél alatt, és
könnyezhettünk az ünnepi avatón.
Közben - ahogy Péterfy László, a
faragók művészeti vezetője mondta két ház épült: egy amelyik látható volt,
s egy bennünk, a lélek háza. Az együt
tes munka, az esti beszélgetések, a cél,
hogy megérezzük, mit jelent a szó:

hajlék, egybeolvadtak, igazi közösség
gé lettünk, ahol minden szabályozás
nélkül kialakult mindenkinek a helye,
becsülete. Munkánk hasznosságán, a
szakmában és hagyományos építésben
szerzett tapasztalatok mellett ez a ter
mészetes csoportbaszervezödés volt
házunk legnagyobb haszna, a "két"
házé.
Mindenki megértette, s a későb
biek során igaz büszkeséggel maga is
magyarázta a látogatóknak a faragó
ház lényegét, értelmét, mely a követke
zőképpen hangzik:
Még a tervezés ideje alatt a p a 
tak, mely a domboldal alján általában
békésen csörgedez, az Alpok hó levétől
megvadulva elvitte a kis hidat, hát ké
szítettünk egy újat, ez lett az első jel.
Déli oromzatán áttört a Nap, északi
oldalán, melyet a fedeles hídba belép
ve látunk, ugyanez a Nap, de megfor
dítva, mintegy negatív képben. A híd a
patakon, a vízen visz át, s jelzi, hogy
Ember, más világba lépsz. Elhagyva a
hidat egy korábban készült, már-már
szürreális "sárkányos" kapun, a máso
dik jelen keresztül vezet az út. A kapu
oszlopán a következő írás áll:
"...Álmodtam egy kapuról, melyen
mint csodafurdőn, aki áthalad,
jö tt bárhonnan szívvel ide-szakad
s nem élhet valóban, csak e helyen"
(Illyés Gyula: Vára vízen 1947)
S a kapu jolött ismét a Nap vi
gyáz, figyelmeztet: tudd, értsd merre
mész.
Innen a földsáncra látni, melyet
a domhátból kivágott földből töltöt
tünk a hegy sebét gyógyítandó. A sánc
végén "életfás" kapu, a ház ajtaja, fö 
lötte ahogy a sárkányok őrizték a Na
pot, két oroszlán vigyáz.
Belépve a házba, fogad a Tűz, a
megszerzett Nap, mely a kéményen is
őrködik. Ők, az életfás kapu, a Tűz, a
Nap a harmadik jel. Itt megállhatsz,
gondolkodhatsz: megérkeztél. Ennek a
gondolkodásnak a helye a ház, mely
nek alsó szintje műhely, felső szintje az
együttlét helye közepén tűzzel, s galé
riáján hálni lehet.

A B án y á szü d íilö fe d e tt u szo d á ja

11

AZ ÖMMAGA VÉLEKEDÉSE
SZERINT VALÓ VILÁG:
LEGKISEBB KÖRNYEZETEM:
VAGY HA ÚGY TETSZIK:
MAGAM (AZ EMBER) ALKOTTA
BŐRÖM,

•A környezetem magam alkotta
környezet.
•A környezetem apám, nagyapám,
dédapám és anyám
bogos életéből fakad, őket
megtagadva-megtartva
belőlük fakadó gyökér ad
ételt és italt.
•A környezetem tárgyakkal teli,
emberekkel teli.

•A tárgyak a bukdácsoló ember
próbálkozásának (magam
gyötrelmeinek) vésett
nyomai.
•Az emberek magam tenyerének
ráncai; számlálhatatlan sok
arc, mely fintorával
rámbiztat: csináld tovább,
élj tovább, és hordj
bennünket is hasad alatt.
•A környezetem legyen e tárgyak és
emberek közös formája.
Nem nosztalgia és halott
emberek tárháza, de az
általuk is teljessé váló
emberek testére boruló,
lüktető tér.

•A környezetem fogadja magába a
veszett küzdelmet, az
elődökét, a felszólító
őszinteséget, a forradalmat.
Az ember forradalmát,
a harcot.
•A környezetem jelentsen fehér falat
fák karcos árnyékával,
jelentsen fényeshátú embert
gyönyörű munkájával,
jelentsen billegő emberi
harmóniát, szóval legyen az
emberre boruló lüktető tér.
•Tartalma legyen ez!
•Formáját pedig vájd ki magad
magadból, és valósítsd meg
társaddal.
(’Minináltér-pályázat, részlet, 1972)

T1SZTÁLK0QÁS

KONYHA
FÓz ÉS.TÁROLAS
CSALÁDI ÉTKEZES
HÁZIMUNKA
GYERMEKEK
JÁTÉK
TANULÁS
ALVAS
EGYÜTTLÉT
TCSTVERi BAR;

SZERETŐ .

EGYÜTTLÉT
CSALÁDI EGYÜTTLET
vendég fo g adás

ÉTKEZÉS
JELES NAPOK
SZÜLETÉS K ERE SZTE LÓ.
MENNYEGZÖ

ASS ZO N Y -FÉR FI
EGYÜTTLET
PHENESTANJLAS
SZELLEMM UNKA
ALVÁS
NEMZES

H A LÁ L ,
TELEVÍZIÓ
TISZTÁLKODÁS
TÁROLÁS

ÖREGSZÜLÉK

HÁZFÖ1WTAFTTÁS
EGYÜTTLET

A H Á Z —Sem atikus á h ía a N ép m ű v elési Intézet
szám ára k észített o k tató an y ag h o z, 1980
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TISZTÁLKODÓ
TÁVOZÁS,
KÖSZÖNTÉS
BÚCSÚZAS
ÁTÖLTÖZÉS

É R K E ZÍK
ASSZONY
FÉRFI
GYERMEK
SZÜLÉK
VENDEGEK,
.TÁRGYAK j

KERT
KERTÉSZETI
ÁLLAT..MŰHELY
HÁZ KORUL! MUNKA
.TÁRCLÁSiKÖZLEKECES
AT E Ki M U N K A IT KEZES

ÉPÍTENI?!
Építeni?
De mivégre?
És főképpen hogyan?
Gondban vagyok, mert gyakorló
építészként a mindennapok emberi és
technikai zúgóján rendszeresen áteresztetve kimerítő tanulságokkal sőt
receptekkel kéne szolgálnom, de ezzel
- sajnos - szolgálni nem tudok.
Lehet, hogy nincs recept?
Lehet, hogy a tapasztalatok és
gondolatok bugyrában válogatva a
kedves olvasónak, az építő embernek
magának kell választania?
íme mégis némely segítség a
válaszadáshoz:
Lakótelep, vagy (és) közösség?
Az emberek keresik a helyüket.
Helyüket önmagukban, helyüket a ma
guk köré épített saját burkukban, s he
lyüket a számukra mások által épített
burokban. A tájékozódás ösztöne ve
tünk született. Az anyaméhben - még
tudat nélkül - mindenki megleli a he
lyét, és szeretnénk ha ez a természetes
állapot élt életünkben is tartana, de
úgy látszik, a dolog ilyen egyszerűen
nem megy.
Világraj öttünkkor bőrünk lúdbőrös lesz, és az alkalmazkodás ilyen
vagy olyan bélyegét egész életünkön
át viseljük. Ordítunk, ha bölcsődébe
kell mennünk, vacogunk az első osz
tályban. Torkunkban dobog a szívünk,
mikor érettségizünk, és hideg verejték
lep el munkábaálláskor az első mun
kahelyen.
Nekünk ugrik a kérdés: hol fo
gunk élni? A falak körbezámak vagy
segítve terelnek? Felületük simogat,
vagy véresre horzsolja bőrünket?
Az ember, a közösség és az azt
körülvevő környezet hártyáinak tapint
ható és szemmel látható tartóit az
építésznek kell felállítania. Azazhogy
kellene!
Ma Magyarországon az építészet
a használó embertől nagyrészt füg
getlen tevékenységet jelent. Elsősor
ban gazdasági, ipari tényezők határoz
zák meg, és eredménye az emberek
számára nehezen emészthető. Ez ma
gyarázatra szorul.
A helyzet groteszk és fordított! A
társadalom megmutatja igényeit, és

kielégítésükhöz segítségül hívja az
építészetet. Az építészet pedig megol
dást nyújt, mely kénytelen függetlení
teni magát az igényektől. Mivel a
társadalmi igények mögött emberek
vannak, a felkínált - a többnyire fel
kínált —megoldás mögött pedig vala
mi egészen más rejlik, nyilvánvaló a
következtetés: a ma épített környezet
embertelen.
Ha ez a következtetés helyes, ak
kor az épített környezet embertelensé
géért az a „valami egészen más” a fe
lelős, ami az építészet mögött húzó
dik. Ez pedig az embertelenül értelme
zett gazdaságosság.
Valóban gazdaságos egyforma
elemekből és tervekből lakásokat
építeni. Valóban gazdaságos a tíz és
félmillió ember számára épülő terek és
telkek méretét, lakások falának anya
gát az építészeti technika mai magyar
szintjéhez szabni. De kérdéses, hogy
nem még gazdaságosabb-e az egész
építési technikát és építőipart hoszszabb távú emberi igényekhez idomí
tani?
Az építészet természetes állapota
volt évszázadokon keresztül, hogy
hűséges szolgálóleányként a közösség
segítségül hívhatta tereinek formát ad
ni. Ha a hitnek kellett fedelet adni, azt
építette, ha a fénynek vagy a csilla
goknak, akkor azt. Ha az igazán kö
zösségi társadalomnak kell fedelet ad
ni, akkor hát tegye azt!
Magányosak és társtalanok az
emberek lakó- és közösségi épüle
teinkben? Azok! Mentségül hát elő
hozzuk: lehetőségeinkhez mérjük igé
nyeinket. De a lehetőségek nem eleve
adottak, azokat tudatosan szabályoz
nunk kell.
A lakótelepek és falusi új tele
püléseink nem a használók, hanem
egy gazdasági elv szolgálatában áll
nak, és a társadalomnak döntenie kell:
létezhet-e önállósult gazdasági elv a
közösség igényeivel szemben,
A lakótelepek építésének gazda
sági okai épp eléggé ismertek. A szó:
lakótelep rossz ízét okozó fűszerek ne
vei már kevésbé. A lakótelep négy- és
tízemeletes betontömbök által képzett,
ember nélküli alakzatot jelent. Autó
kat, aszfaltot, kiszáradt, szemetes gye
pet, gyerek-nyűtte, levéltelen fákat. És
jelent nappal egyedül bolyongó nyug

díjasokat, unalomtelt „gyes-anyákat,
este elszabadult gazdátlan suhanc-csikókat, vadlovakat...
A pontosan kiszámított helyen,
pontosan kiszámított tömbökben óvo
dák, bölcsődék, iskolák lapulnak, kö
rülöttük üzletek, melyek hasonlósá
guknál fogva messziről, az ország bár
mely pontján könnyen felismerhetők.
Reggel az emberek bemennek a város
ba, s este kijönnek a lakótelepre. Az
élet, az emberek élete valahol a város
fölött lebeg, vagy mélyen eltemetve a
sárgára tiport egy főre eső 4 m2 zöld
felület alatt „nyugszik.
A lakók vendégek. Vendégek a
városi munkahelyen, és vendégek rég
áhított lakásaikban, a telepen. Szóval
egyáltalán, csak vendégként léteznek a
világban, ami hogyha a gazdaságosság
oldaláról nézzük, valójában igaz is.
Idegeik húrja feszül, s gyermekük e
feszült húrral születik már. A tanítók
is, a szomszéd is, a látogató is mene
külni igyekszik. De hová?
A közösségi társadalom megte
remtette önmaga ellentétét, az embe
reket egymástól teljesen elszigetelő
mesterséges környezetet.
Lehet-e olyan gazdaságossági
érv, mely igazolni képes ezt az állapo
tot? Elfogadható-e az olyan építési
rendszer, mely életrehívóját, az embe
ri kapcsolatokat szolgáló terek igényét
kizárja megoldásai közül?
Tiszta lelki ismerettel nem!
Ezért meg kell találni a technika
és a gazdaság - vagy szegénység meghatározta helyzetben pusztán szel
lemi befektetéssel azokat az utakat,
melyek az építészetet visszaállítják
eredeti, szolgálóleány létébe, s nem
hagyják emberszaggató diktátorként
tovább figurázni.
Mindez annál inkább megköve
telhető, mert az építészet mai beteg
állapota nem szükségszerű. Az előregyártás technológia-szabta határai
nem eddig terjednek. Lehet panelek
ből emberek lelkét körülfogó hajlékot
is teremteni, csak tudomásul kell ven
ni, hogy a technika nem adottság, ha
nem eszköz, melyet az ember saját
céljainak teljesebb megvalósításához
hívott segítségül. Még akkor is, ha azt
házgyárnak nevezik.
(Ifjúsági Szemle, 1986)
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V elem , k é zm ű v es táb o r
F e d e tt híd és s árk án y o s k a p u , 1978-80
F a fa ra g ó h á z és fásszín terve
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Ez volt a szándékunk hét eszten
dővel ezelőtt, s azóta egyre boldogab
ban használjuk, dolgozunk, élünk a
házban és érezzük illatát, mely napo
kig - talán évekig - benne marad ru
hánkban, bőrünkben.
Ahogy a faragóház kinőtt a fö ld 
ből, rövidesen kiderült, hogy fatároló
ra is szükség volna, így hát építettünk
egyet. Szerkezetét a vasi pajtáknál ke
restük, olyan konstrukcióra volt szük
ségünk, mely oszlopgerendából egy
szerűen összeépíthető. A váz szellemes
egyszerűsége és bölcs erőjátéka volt
az előkép, melyet azután megpróbál
tunk átformálni, lényegét megértve új
rafogalmazni. De szerettük volna ki
próbálni az e tájon gyakori vesszőfo
nást is, ezért a ház oldalfalai így ké
szültek. Míg építettük a pajtát, jöttünk
rá, hogy a tető fedése is újragondolha
tó, és második próbálkozásra sikerült
is a “bogár" formájú ház tetejét a cse
répnél jobban kezelhető és inkább ide
való széldeszkával befedni.
A használat persze nem csak a
formákon változtatott, de a túl jó l si
került fatárolóból végül gépszín lett,
hisz azok a műhelybe már nem fértek.
Az építés során egyre gyakrab
ban kellett a kovácsmunka, s miután a
csoporthoz már kovácsok is tartoztak,
nekik is kellett a hely. A dombon álló
régi kőház amúgyis kicsit kilógott
szépülő környezetünkből, ezért annak
befejezéseképp fölépült a kovácsszín.
Szerkezete hasonló a fatárolóéhoz, de
fölbátorodva vesszőfonásos próbálko
zásunkon ennek a fa váz között ta
pasztott, fonott (tapics) fala van. Nagy

F a fa ra g ó h á z, 1978-80,
é s a z é p ítő k e g y cso p o rtja

Fásszín -1 9 8 1 , építés közben - és készen
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öröm volt végiggyúrni - asszonyok, lá
nyok, gyerekek - zeneszó mellett a torekes agyagot, és utána látni a kész
műhelyen eleink bölcsességét, mert
csukott ajtó mögött az agyag falban és
padlóban az üllők zaja halk csilingeléssé szelídül.
M íg mi a házainkon dolgoztunk,
szorgalmas kezek múltszázadi festett,
babás prést kerítettek, melynek védel
mére fedél kellett. A nyári tábor társa
sága kettéoszolva ezt is megépítette.
Olyan szerkezetre volt szükség, mely a
hegy és az ég felöl védi a prést, de
elölről látni engedi, és esetleg a ki
rándulók számára esó'beálló, árnyékot
adó ücsörgő lehet. A már korábban ki
próbált fafedésű szerkezet két kereszt
alakú oszlopból, és azokon nyugvó,
törtvonalú szaruzatból áll, s célját jó l
betölti.
A nyári táborok során egyre duz
zadó létszámot - hiszen már szövőink,
fazekasaink, bőröseink, bábosunk is
került - egyre kevésbé győzte a kis
konyha, tehát egy hirtelen elhatáro
zással kemencésház épült, amelyet
még a faragóház építésekor a cso
porthoz csatlakozó másik építész.
Szentesi Anikó ter\>ezett és épített a
fiúkkal. Ennek az épületnek szerkezeti
elve a présfedéléhez hasonló, de zár
tabb, így hideg, esős őszi napokon a
fázó társaság is aláfér, s jnelengetheti
magát a kemencénél, mely kenyér és
hús illatát leheli.
A növekvő létszám és feladatok
miatt a régi kis kőház másik feléhez,
átellenben a kovácsszínnel épült még
egy fazekasműhely, ez a domboldallal
olyan szép rejtett zugot fo g közre,
hogy pillanatok alatt megkapta nevét:
gyönyörök kertje. A fazekas műhely
nagy üvegfalával keletre néz, s pad
lásán a gölöncsérek alszanak.
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Ezek után már csak a szövőknek
nem volt végleges helyük; no meg a
táncnak Ezért a következő évben ezt
az épületet szeretnénk tető alá hozni.
Terve két változatban el is készült. Az
első centrális, kupolás szerkezet, s má
sodik - s ez fo g megépülni - a fatáro
lóhoz hasonló pajta szerkezet, de csu
pán esőtől és az északi széltől véd, ol
dala nyitott, és akár táncháznak, akár
szövő-fonó leányoknak fedél a fejük
fölé.
Bár a velemi műhely egy kis vasi
faragócsoport gondolataival és elszánásával kezdődött, ma már az egész
országból jönnek segíteni, ahogy azt
mi is megtesszük másutt. A faragókból
a kézművesség szinte minden ágát kép
viselő műhellyé váltunk, ezért a ha
gyomány teljességének őrzése köteles
ségünk. Szeretnénk még a domboldal

ra visszatelepiteni az ősi, itt honos fá 
kat, cserjéket, fűszerek kertjét, de a
patak erejét használva még hiányzik
egy vízifíírész (gatter) és ványoló is.
Modelljét Palatkás József a fafaragók
vezetője évekkel ezelőtt elkészítette, de
anyagból és pénzből eddig még nem
futotta."
"A velemi fafaragóházról, mint
építészeti gondolatról vagy módszerről
lehet és kell is vitatkozni, bizonyos va
gyok benne, hogy nem tökéletes és
nem is egyetlen lehetséges megoldása
annak a feladatnak, hogy újraértel
mezzük és humanizáljuk a mai építé
szetet. Sok bátortalan, kétes értékű

V elem , k é zm ű v es táb o r
K o v ácsm ű h ely , 1982, é p íté s k ö z b en - é s készen
P résvédő tető és k e m e n ce terve

V elem , k ézm űves táb o r
Tánccsú'r, első és m ásodik
terv v álto zat, 1985
V elem , A B C á ru h á z, 1982-86
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megoldást tartalmaz, annyi azonban
bizonyos, hogy számomra a feladat
technikai és építészeti megoldása mel
lett (vagy inkább előtt) a legnagyobb
izgalmat és szinte földöntúli örömöt az
okozta — korábban efféléről álmodni
sem mertem volna - hogy egy élő, lük
tető közösség befogadott, és nemcsak
engem, hanem a házat és a benne rej

tező gondolatot is elismerte sajátjá
nak,. Mindannyian szenvedünk a fe l
kavaró és mindenre képessé tevő kö
zösségi érzés, közösségi tudat hiányá
tól, Ahelyett, hogy e hiány okát kutat
nánk vagy kutathatnánk, miféle álfor
mákat hozunk létre? Tudjuk-e? Mások
is, én is tudom. És amikor már majd
nem teljesen elveszítjük ezt a termé

szetes emberi vágyunkat a közösség
megtartóereje után, egyszer csak ké
szül egy kapu, készül egy terv, és rá
néhány hónapra egy ház. Az utolsó
nap az emberek már a tetőről - a kalabukosról - estek le fáradtságukban, de
tudom, hogy olyan boldogság és teljesség fogott össze bennünket egyenként
és együtt, ami tán csak a szülés bol-

U
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C ák, bo róna falas h á z feiú jítása, 1982-85
F ó t, csa lá d i h á z te rv e , 1984

dogságához fogható. A hegy fáiból, a
közösség időtlen hagyományaiból gon
dolat született, s a gondolatból HÁZ. A
házunkat kapuival, hegyoldalával és a
benne megfogalmazottakkal használni
fogjuk. Azt hiszem, emléket állítottunk
a közös emberi munkának, hitnek és
gondolatnak. Újra Hívők lettünk, az
Ember Hívei."
Közben a fényképezést is folytat
ta. Filmjeit maga hívta elő és nagyí
totta. A "Budapest építészete a XX.
században" c. könyv (szerzői Jékely
Zsolt és Sodor Alajos) fényképanyagát
készítette. Ugyancsak adott anyagot
Dr. Gerő László egyik, a budai Várról
készült könyvéhez. Fényképein nem
csak épületek jelentek meg, hanem a
körülöttük lévő világ, fák, kövek, a
táj, illetve az ember. Ezeket a témákat
itthon és Finnországban egyaránt meg
örökítette, s összevetette.
"Életemnek két része van, egy,
ami a kömyezetteremtés, és egy ami a
családteremtés. Szellemi befolyással
elsősorban a magyar szerves építését,
finnországi utam és saját három gye
rmekem voltak." Lányainak járókát

s.
SZZ

K eszth ely , A B C á ru h á z , 19 8 5 -8 8
B o zso k , h é tv é g i h á z terv e, 1985

tervezett, játékokat készített, meséket
talált ki, s mindig magával vitte őket,
amikor fontosnak tartotta.
Mozgatórugója volt egy baráti,
szakmai csoportnak. Részt vett Makovecz Imre szabadiskoláján a 70-es
években. Ő kezdeményezte, és szer
vezte meg 1981-ben először Finnor
szágban, majd további országokban a
magyarországi szerves építészet be
mutatkozását. Baráti összejöveteleket
szervezett lakásán, ahol sokszor haj
nalig tartó viták voltak örökérvényű
összeveszésekkel és kibékülésekkel.
A velemi barátainak kezdett el
először családi házakat tervezni. Első
házát egy celldömölki fafaragónak,
Németh Gyulának tervezte. Egy másik
fafaragó, Németh László Cákon vett
meg egy öreg műemlék parasztházat, s
annak helyreállítását, bővítését készí
tette el. Egy másik, általa nagy kedv
vel készített felújítás volt egy textiles,
viseletvarró hölgy, Orbán Zita tihanyi
háza. Bozsokra is tervezett egy nyara
lót, amit az akkori zsűri a környezetbe
nem illőnek minősített, s nem adott rá
építési engedélyt.
A miskolci fafaragóknak is készí
tett tervet arról, hogy a Bárczi kastély
ból és környékéből hogyan teremtsenek maguknak alkotótelepet. A Buda
pesten illetve környékén élő fiatal

népművészek Ócsán vertek tanyát, s
ennek elindításában is részt vett. Álta
lában mindenütt ott volt, ahol kézmű
vesek, népművészek valamit kezde
ményeztek.
Tagja volt a Népművészeti Egye
sületnek, a Magyar Építőművész Szö
vetségnek és a Magyar Képzőművé
szeti Szövetség belsőépítészeti tagoza
tának.
(Összeállította : Szentesi Anikó)
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M iskolc, fafaragók házának te rv e 1985

TERVEK, EPULETEK:
1969-70. Helsinki, HAKA, finn
szövetkezeti lakások
1970-73. Fehérgyarmat, Étterem,
Szálloda
1971.
Petz Ferenc utca
belső átalakítás
1972.
Ond vezér úti lakótelep (adaptálás)
1972-77. Makó, Maros Áruház
1972.
Tolna, Áruház beruházási program
1973.
Mór, Zichy Géza utca
24 lakásos lakóépület,
tetötérbeépítés irodának
1973-78. Kecskemét, Műkertváros
463 lakás
1974-76. Budakeszi, 44 lakás
1974.
Baja., teraszházas lakótelep
1974-80, Budapest,Logodt u. lakóház
1972-74. Budapest, Farkasrét,
családi ház
1975.
Szécsény, várbástya,
műemléki rekonstrukció terv
Velencei tó területére
egységes kerítéstervek
1976.
Ond vezér úti 150 fős óvoda
- terv
Ráckeve, szauna, tan. terv
1976-80. Hévíz, Bányászüdülő
Szálloda épület
1976.
Százhalombatta, PB
gázcseretelep
1977.
Tata, bevásárlóközpont,
ABC, Piac
1977-86. Százhalombatta,
Vízélettani Labor
1978-82. Emőd, mintalakótelep
1978-80. Velem, fafaragók háza
1978.
Hévíz Posta, Étterem,
Összekötő folyosó
1979.
Pannonhalmi út,
hétlakásos ház
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1980.

Pásztó, Hasznos,
beépítési terv
1980-81. Tatabánya, Sportliget
1980Hévíz, Szolgálati lakások
1980.
Celldömölk, fafaragó háza
1980-86. Hévíz, Bányász üdülő
uszodája
1980.
Tihany, halászház
rekonstrukció
1981.
Velem, fásszín
1981.
Hangya utca, lakóépület
1981.
Nádalja, nyaraló
Sárvár, családi ház
Sárvár, Ifjúsági Ház,
malom átalakítás
1982.
Szentendre, foldstadion
Velem,
présfedél és kovácsműhely
1982-86. Velem, ABC áruház
1982-88. Hévíz, Bányászüdülő,
gyógyászati szárny
1982-83. Cák, boronafalas ház
felújítása, bővítése
1983.
Hévíz, Bányászüdülő
C+H épület rekonstrukció,
Üvegház
1984.
Velem, fazekasműhely
Miskolc, Bárczi Kastély
hasznosítási terve
Fót, családi ház - terv
Mezőberény, családi ház
átalakítása
1985-88. Keszthely, Áruház
1985.
Velem, szövőház
Újpesti Kórház, pihenőház
Ocsa, Egyesületi ház
Miskolc, 2 lakásos
családiház
Bozsok, hétvégi ház
1985-89. Recsk,
Bányász Művelődési Ház
Óvodai játszóházak fából
1986.
Budapest,
Állategészségügyi
Állomás,
(tanulmányterv)

PALYAZATOK:
European Studentphoto (Uppsala,
fényképpályázat 1967.) Roofs in
Florence c. kép kiállítva
A falu építészete fényképpályázat 1
db. díjazott kép 1970.
Új egyetem pályázat, Jyváskyla, Finn
ország 1970.
Könnyűszerkezetes bevásárlóközpont
1971 H. díj
Építészeti kerámia pályázat 1973
(Beké Györgyi keramikussal)
Minimális környezet pályázat 1972
Építészet és környezet fényképpá
lyázat, 1973, 2 kép kiállítva,
Vízügyi fényképpályázati973, 3 kép
kiállítva,
Bükfürdő, házi pályázat, 1975 II. díj
Szeged, Nagyáruház pályázat, 1975
III. díj (Mandel Tamással)
Hollókő, falurekonstrukcíós pályázat,
1975
Gyermekjáték pályázat, 1976
Szalafő, parasztház, belső pályázat,
1976
Családi ház, fotópályázat, 1977 II. díj.
A pesti oldal építészeti fényképpályá
zat, 1980. I-II, III. díj
Bp. VII. kér. 22-es tömb rekonstruk
ció, III, díj

PUBLIKÁCIÓK,
KIÁLLÍTÁSOK:
Finnország, Lakáskultúra, 1971/3
Építészeti tanulmány Finnországról a
SZÖVTERV részére, 1970.
Szingapúr, TV film, építészeti szakér
tés, 1976.
Csete Ildikó és Kun Éva, kiállítási
katalógus, fényképek, Hajdúszo
boszló, Debrecen, 1977-1978
Juhász László halálára, Művészet
évkönyv, 1973 (Nem jelent meg.).
Az építészetről, Négy Évszak.. 1978.
Gerö László: A budai Vár. Műszaki
Könyvkiadó 1978; 24 fénykép
Modem magyar építészet; Magyar
Építőművészek Szövetsége, kiállí
tási anyag; 92 fénykép.
Tillay Ernő':
Városkép-városfotó.,
1979 Lektorálás.
Beszélgetés Velemró'l; MTV 1979.
A HÁZ Oktatóanyag a Népművelési
Intézet számára. 1980
(Szöveg, rajz, fénykép és tervek)
Jékely Zsolt —Sodor Alajos: Budapest
XX. századi építészete. Műszaki
Könyvkiadó, 1980, 320 fénykép.

A velemi faragóház. Mozgó Világ
1980, fényképek.
Velem és az orjui barlangház, Művé
szet. 1980/12, fényképek
A hévízi bányászüdülő. Magyar Építő
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AZ ÉLŐ ÉPÍTÉSZET
Válaszok Makovecz Imre kérdéseire

{Milyen hajlam vezetett a szerves épí
tészethez?)
Emberi érzékenységem és a ter
mészetes világgal szembeni tisztele
tem vezetett az emberből és a termé
szetből fakadó építészeti gondolatok
hoz. Iszonyodom a mesterkélt, technizált vagy alkalmi építészettől, mert
gyökerétvesztett, derékba tört álszol
gának tartom.
{Mi a szerves gondolkodás?)
A természetet olyan teljességnek
fogom föl, amelynek egyenrangú alko
tóeleme az ember, az emberi közös
ség, a vizek, fák, a kozmosz és ugyan
így az az emberi szellem és az az erő,
mely vizeket fakaszt, fát növeszt és
bolygókat irányít. A szerves gondol
kodás eképpen az elemek maguk tel
je sség éb en -e red et éb en, működ éséb en
és elhalásában való fölfogását jelenti
számomra. így gondolkodott Latinovits, Einstein, Ady, F. L. Wright vagy
Michelangelo.
{Milyen változás ösztönöz a szerves
gondo Ikodásra ?)
Ez a gondolkodásmód - az em
ber legmélyéről fakadó lévén - min
den korban jelen volt. Századunk de
rekától azonban különösen nagy szere
pet kapott. Birtokába jutottunk ugyan
is olyan eszközöknek, melyek a szel
lemi és fizikai lét totális manipulá
ciójának, illetve teljes megsemmisíté
sének lehetőségét adják; ha úgy for
dul, emberek igen kis csoportja kezé
be. Ebben az új, bármikor kitömi ké
pes kráterben állva az emberek szív
szorongva kényszerülnek végiggon
dolni minden lényegeset. így kerül
előtérbe életbenmaradásunk egyetlen
lehetséges módja, hogy tőlünk függet
lenül működő erők helyett Önmagun
kat megismerve egyetlen mentsvá
runkhoz, saját szülő-világunkhoz for
duljunk. A már-már kormányozhatatlan erők ellen csak az őket létrehozó
természetes elme küzdhet. A szerves
gondolkodás nem pótszer, hanem az
egyetlen lehetséges út.
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(Milyen károkat okozott a Kelet-Nyugat-altematíva?)
A z európai világ éppen az előbb
említettek során a század elejétől fog
va mesterségesen kettészakadt, ami az
európai gondolkodásra katasztrofáli
san hatott, hiszen a szellem hadi és
politikai manipulációk eszközévé vált.
Ez csak európai probléma; Ázsia, Af
rika, Amerika és Ausztrália nem a Ke
let-Nyugat, hanem a mindig meglévő
politikai, hatalmi harcok miatt került
hasonló helyzetbe. Ezért én nem kelet
nyugati, hanem általában politikai-ha
talmi harcról beszélek. A helyzet ered
ményeként mutációk láthatók, hiszen
vannak megfélemlített, már a gondolat
születésekor önkontrollal élő emberek,
akik mégis nagyszerűt alkotnak, és
vannak liberális vizeken evezők, sza
badgondolkodók, akik silányak, és a
manipuláció önkéntes alkalmazottai.
(Milyen választ ad erre a szerves gon
dolkodás?)
A szerves gondolkodás erre az
alternatívára nem válaszol, mert egyik
alternatíva sem illeszthető bele héza
gok nélkül világképébe. Csupán mód
szert adhat, segítséget ahhoz, hogy
függetlenül attól, hogy a feketék vagy
a fehérek közé tartozunk, az elszaba
dult hatalom, az Önmagáért való po
litika, az értelmetlen pusztítás helyett
magunkra, a teljes természetre és saját

törvényeinkre épülő közösségi rend
szert hozzunk létre, de az efféle utó
piák segíthetik az emberiséget ahhoz,
hogy ne önmaga ellen forduljon, s a
társadalmat ne az önállósult emberek,
hanem az egymásért élők közösségé
nek tekintse. A Kelet-Nyugat alterna
tíva véleményem szerint egy általános
konfliktus európai megjelenési formá
ja, a szerves gondolkodás pedig általá
nos. Magyarországon élve mégis tudo
másul kell venni, hogy a konkrét hely
zetre konkrét válasz kell. Ez esetben:
az okozott károk jelentősek - csakúgy,
mint Indokínában - de létük elkerül
hetetlen volt. Ma őszinte emberi kö
zösségek létrehozásával kell a sebek
gyógyításáért küzdeni.
(Mi a tárgy szerepe a természetben, és
mi a környezetben?)
Ebben az önmagának is ellent
mondó társadalmi és technikai hely
zetben a tárgy a legelemibb eszköz.
Megfosztva természetes lététől - már
mint hogy része egy önmagát szabá
lyozó rendszernek - csupán eszköznek
tekintetik. A tárgy pedig nem eszköz;
a fogalom hibás. Tárgy a fa és tárgy a
virág; tárgy a vulkán és tárgy a rakéta.
Természet van és önmagában a tárgy
nem létezik.
(Van-e geometriája a szerves építé
szetnek?)

Ahogy önmagáért tárgy - mint
leképezett fogalom - nem létezik, úgy
szerves geometria sincsen. A geomet
ria - a jelenségek grafikus ábrázolásá
nak tudománya - eszköz. Ha a ház sa
ját törvényeinél, esetleg konkrét ter
mészeténél fogva íves, görbe, stb., úgy
ez a geometriája. De ha az valamilyen
oknál fogva egyenesekkel határolt,
úgy geometriája ez. (Lásd: kristály-vi
rág, csurgó víz-felhő, fenyő-tölgy,
csillagos ég-virágos mező, egyiptomi
társadalom-reneszánsz társadalom.) A
szerves építészet nem azonos az ívek
és egyenesek geometriájával, saját ge
ometriája nincsen, különben felszínes
dogmává merevednék.
(Mi a tektonika? Van-e a választott
anyagoknak kánonja?)
A tektonika gravitáció, mely
súlyt ad az elemeknek, és azok egy
másra épültével megszabadítja őket a
nehézkedéstől - azaz a darabok földre
hullásától. Ez a metamorfózis új mi
nőség. Az épület - darabokból építtet
vén - a tektonikára épül, erre a gyö
nyörű metamorfózisra, mely nemcsak
a gravitációt hordja magában - ez az
első burok - hanem a benne felfogott
szellemet is: a Föld húz és szül, az
anyag bennünket alkot és halálunkkal
visszaadjuk azt a Földnek. Ha ezt a
kettősséget megértem, akor a Föld
anyag és szellem, tárgy és tartalom, de
ez a kettősség nem egyedül meghatá
rozó, hisz a Föld és a gravitáció is
csak része a sokkal egészebbnek. A
tektonika és az anyag elfelejthetetlen
része az idő. Az épület építésekor tu
dom, hogy hozzányúltam a Földhöz,
ezért minél többet igyekszem vissza
adni neki.
A szerves építészet véleményem
szerint kánon nélküli, az élő organiz
mus kanonikus, nem mereven semati
zált, legfeljebb jeles pillanataiban, a
koncentráció kedvéért használt ká
nont, ami csak a lényeg, de nem a va
lóság. A választott anyagoknak tehát
kánonjuk nem lehet.
(Mi, vagy ki a szerves gondolkodás
ellensége?)
Az efféle gondolkodásnak min
den hatalom, minden ma létező euró
pai hatalom az ellensége, mert a szer
ves építészet tagadja azok manipuláló
eszközeit, küzd ellenük. Nem fogad el
mesterséges struktúrát, ipari, pénz
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ügyi, társadalmi vagy szellemi rend'
szert, s ezért nonkonform. A tanácso
kat persze meghallgatja, de maradék
talanul elfogadni nem tudja. A szerves
építészet ellensége a mai építőipar, a
mai gazdasági és települési politika és
Major Máté.
Az ellenség eredményei? Minden
magyar községben, újságban, szaklap
ban és a televízióban láthatók. A kór
házi statisztikák, a pszichológusok zá
rójelentései és a bírósági ügyek jegy
zőkönyvei pedig leírják az eredménye
ket.
( Van-e ellenségei számára átláthatat
lan sajátossága a szerves gondolko
dásnak?)
Miután a szerves gondolkodás a
világ egységéből, teljességéből indul
ki, formállogíkával nehezen követhe
tő. Az épületek gondolatok hordozói;
belső tartalommal, jelentéssel bírnak
formái és terei. Miután ellenfeleink
ezzel általában nem értenek egyet, ez
ért a formák és terek számukra átlát
hatatlanok. Azt pedig, hogy bennük
jól érzik magukat, nem vallhatják be.
(Van-e kapcsolata a népművészettel?)
Miután a népművészet eredeti
gondolkodásmódja - mint minden ősi,
természetes művészeté - szerves, ezért
a mai építészet ngyon sokat tanulhat a
népművészetből.

gek teljességére, az összefüggésekre
való koncentrálást segítik; a szinteti
záló és nem analizáló gondolkodást
(Mi a társadalom, mint metatermészet
idegen eleme?)
A mai társadalmat a mindenna
pokban úgy fogjuk fel, mintha az tő
lünk független vagy fölöttünk álló
szükségszerűség lenne, holott csak ál
talunk és értünk létezik. Ez a felfogás
azt szolgálja, hogy a különböző hatal
mi erők (ideológiai, katonai és politi
kai egyaránt) szabadon manipulálhas
sák az embert. Régen ezt úgy mond
ták: a tudás veszélyes, vagy hogy bol
dogok a lelki szegények, mert övék a
mennyeknek országa. A mai társada
lomban - a fejlettebbekre gondolok tehát az önállósult hatalom a termé
szettől idegen, és célja az ember ma
nipulálása.
(Mi az idegen elem, és mi a szerves
gondolkodás jövője?)
Az idegen elem - ebben létfon
tosságú a szerves gondolkodás - el
kell tűnjön előbb-utóbb a társadalom
ból; legalábbis erre halad a fejlődés.
Ez a szükségesség bujkál a felvilágo
sodás utópistáitól Marx kommunizmus
iránti vágyán át a sci-fi világállamáig
minden államban. A közösségért való
hatalom, és nem a hatalomért élő kö
zösség az igazi alternatíva.

(Mi a sajátosan magyar feladat ebben,
mi a Te helyed?)
Magyarországon - tehát konkrét
helyzetben - a mi szerves építészetünk
feladata a szerves gondolkodásmód
terjesztése, a megépült épületek töme
gével annak bizonyítása, hogy szűkös
és adott módon irányított építési lehe
tőségek mellett is lehet emberséges
épített környezetet teremteni. Ezenfe
lül harcolni kell az olyan - társadal
munktól és országunktól idegen megoldások ellen, amilyen a Nemzeti
Színház terve, a házgyári lakótelepek,
a Bős-Nagymaros vízierőmű, a kiste
lepülések és kisvasutak elsorvasztása,
a régi növény- és állatfajok kipusztí
tása, a tarvágások, és a lakosság aka
rata ellen való koncentrálása, stb. Ma
gam a két itt bemutatott épületemmel
azt bizonyítom, hogy a bányászok pi
henőhelye (Hévíz, bányász-üdülő)
olyan hely kell hogy legyen, ahol a
föld alatt dolgozó legalább olyan tisz
teletet kap, amilyet eddig csak a dol
lárral idelátogató idegen; másrészt
(Velem, fafaragótelep) hogy a népi
építészet építve magtanulása testet és
lelket egyképpen egészségesebbé tud
tenni, közösséget tud létrehozni, és új
értéket ad az embernek.
(Magyar Élő Építészet, katalógus, 1985)
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(.Megfejthető-e a népművészet jelrend
szere? M it adhat a XX. század végén?)
Az írásos minták és társaik jelek;
olyan jelek melyek a környezet (tárgyi
és szellemi) mozgásairól mesélnek,
azokból generációkon keresztül csi
szolva a legfényesebbet, a lényeget
határozzák meg (fekete-fehér, üres-tele, harc-nyugalom, élet-halál, állat
ember). Ez az írás egy kicsit hasonlít
ahhoz a régi íráshoz, melyben csak a
leglényegesebb szavakat írták le kö
tetlen mondatszerkezetekben, és csak
a mássalhangzókat jelölték. Az olva
sónak komoly erőfeszítésébe tellett, és
csak a szövegkörnyezet ismeretében
vált megfejthetővé az írás értelmezé
se, de a megfejtés közben maga is a
leírtak részévé vált. Szerepe aktív és
volt nem passzív. A mai civilizáció
igen fejlett, de az ember aktív jelen
léte ellen dolgozik. A népművészet, az
ősi művészetek elsősorban ezt tudnák
ellensúlyozni, s azonkívül a jelensé
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