JANKOVICS TIBOR MUNKÁI
Országépítő: Hogyan kezdődött a tervezői pályád?
Jankovics Tibor: Azzal kezdem, hogy az egyetemi
évekből három meghatározó jelentőségű élményt kell kie
melnem Az első,Vargha Laci bácsi népi építészeti kurzusa
és a hozzá tartozó felmérési gyakorlatok. Laci bácsi a ko
moly érdeklődést mutató diákokat meghívta időnként a la
kására is, és a beszélgetések mellett gazdag könyvtárában,
rajzgyüjteményébcn is körülnézhettünk. A másik a Szimcsák
József körül kialakult önképzőkör jellegű kis csoport, aliol
rendszeresen az építészeti gondolkodást segítő feladatokat
oldottunk meg. A harmadik, hogy az építészettörténeti tan
széken diplomáztam, népi műemléki környezetbe terveztünk
egy-egy házat egy-egy Balaton-felvidéki faluba két kollé
gámmal, A korrektoraim között volt Pogány Frigyes, Peli
kán József, akiktől sokat tanultam.
A diploma megszerzése után Kistelegdi István bará
tommal egy pécsi tervezőirodában helyezkedtünk el, a Baranyatervben, ahol az új igazgató, Mischl Róbert éppen neki
látott, hogy a technikusi szintű régi tervezőgárda mellett
diplomás építészekkel fiatalítson. Ez telte lehetővé, hogy
olyan korunkbeli építészeket toborozzunk magunk mellé,
akikről úgy gondoltuk, hogy jól fogunk tudni együtt dolgoz
ni. így kerültünk együvé: Oltai Péter, Deák László és felesé
ge, Blazsek Gyöngyvér, később a statikus Duíánszky Jenő,
Nyári József, majd Füzes Antal, Bcrendi Péter, rövidebb idő
re Kovács Attila.
Akkoriban mindenféle politikai indíttatású programok
mentén alakultak ki a tervezési feladatok: volt tehéntenyész
tési program, városrekonstrukcíós program, nyilvánvaló
volt, hogy szükségünk van valakire, aki szellemi irányt tud
szabni a mindennapi tevékenységünknek. Erre ott helyben
sajnos nem számíthattunk, és felkértük Csete Györgyöt, akit
egyetemi konzulensként ismertünk és tiszteltünk, hogy jöj
jön le Budapestről. Csete ezt megelőzően egyedül, elszigetel
ten dolgozott, sok pályázaton vett ugyan részt sikeresen, de
nagyon nagy szakmai kihívás lehetett a számára, hogy lel
kes, de tapasztalatlan csapatunk szellemi irányítója legyen,
amit ő valóra is tudott váltani.

tani. Ez az építészeti felfogás egyáltalán nem talált támoga
tásra, mondjuk úgy, hogy a megtűrt kategóriába tartozott.
De újra említenem kell, hogy igazgatónk, Mischl Róbert, aki
közben a Pécsiérvbe vitt magával és irodavezetőnk, Eördögh István erkölcsi támogatása nélkülözhetetlen háttér volt
számunkra. Mischl ott ült minden előadáson, és programok
kal is azonosulni tudott.
Az első. kísérletező, útkereső években már olyan épü
leteink valósultak meg. mint Orfiín a Fonásház (Csete). Sik
lóson a ravatalozó (Kistelegdi), Pécsett a Balokányi Ifjúsági
Ház (Oítai), ugyanott a Vasarely Múzeum (Deák) és FaddDomboriban a TÁÉy vendégháza (Jankovics Blazsekkel,
Csele Ildikóval, Kun Évával).
A Pécs Csoport - az új irodában már a paneles tervezés
jogosultságát és kényszerét megkapva - készítette Csete
György irányításával a Paksi Atomerőmű lakótelepének to
vábbfejlesztési terveit. Valaki jövendőbeli lakótelepi notabiIitás (vagy annak felesége) megrémült, hogy az épülő házak
milyen rondák és azonnali parancs érkezett - a kivitelező
Tolna megyei ÁÉV szólt Mischlnek - hogy építés közben
bele kell nyúlni a tervekbe a jobb megjelenés érdekében. A
fokozatosan egyre többre kiterjedő áttervezés eredménye volt
az ún. "M" panelcsalád kiviteli terve, amely az érvényes mű
szaki-gazdasági normatívák betartásával egészen új lakása
laprajzokat is tartalmazott. Ennek gyártására máT nem ke
rült sor, mert megindult az ideológiai és szakmai támadás
Major Máté 1975-ös ÉS-beli cikkével. A Pécs Csoport fel
számolásához végül ez a hónapokon át húzódó polémia szol
gáltatta az egyik legfontosabb ideológiai érvet. Olyan nagy
és sokoldalú volt a támadás, hogy Mischl rákényszerült arra
a kompromisszumra, hogy az iroda tagjait a tervezőirodán
belül szétszórja, de ezt a csoport legtöbb tagja nem tudta fel
vállalni.
Úgy gondolom, bármilyen jól működik is együtt egy
csapat, ahhoz, hogy idővel ne számolódjék fel, folytonos
megújulásra van szüksége. Ezt tudatosan gondozni keíl, ami
nagyon nagy energiát igényel, de a fennmaradása egyébként
békés körülmények között is illúzió.

Országépítő: Hogyan jellemeznéd a pécsi éveket?
Jankovics Tibor: 1970 és 1976 között dolgoztunk együtt. Minden tervet megbeszéltünk és a közös munka köz
ben alakult ki a csoport programja is. Előadókat hívtunk,
akikkel aztán éjszakába múló beszélgetések alakultak ki.
Sokat mondanak a nevek is: Kathy Imre, Vámossy Ferenc,
Sodor Alajos, sok pécsi egyetemi tanár is jött; Makovecz lm*
re ilyen alőadáson ismerkedett meg Csetével. Nagy jelentő
sége elsősorban Pap Gábor, Bosnyák Sándor, Molnár V. Jó
zsef, László Gyula előadásainak volt arra a formálódó célki
tűzésre, hogy Bartók Béla példáját próbáljuk követni a saját
szakmánkban.
Sokkal szorosabb együttműködés alakult ki kaposvári és
még szekszárdi kollégáinkkal is, mint a helyiekkel. Talán
tragikusnak is nevezhető, hogy Tillai Ernő. Erdélyi Zoli,
Köves Emil nem voltak képesek a saját fiatalkori vágyaik
folytatóinak tekinteni a tevékenységünket.
A "bartóki modell" alapján ősi hagyományainkon, ősi
kultúráinkon alapuló, de mai építészetet próbáltunk kialakí

Országépilö: Mi a véleményed ma az előregvártásról?
Jankovics Tibor: Az akkori kényszer egyúttal kihívás is
volt a számunkra, lehet-e iparosított technológiával szerves
építészetet művelni. Az a véleményem máig is, hogy lehet,
bár az építés iparosítása a közelmúltig idegen érdekeket
szolgált, a hatalmi-ideológiai diktatúra eszközeként is mű
ködött.
Előregyártani lehet vályogból, fából, betonból, kerámi
ából, és ezekből az elemekből - még bartóki mércével mérve
is - lehet jó házat összerakni. Láttam például Wrightnak egy
előregyártóit betonelemekből épített kiváló szállodáját Phoenixben.
Országépítő: Milyen emlékeket vittél magaddal a pécsi
időből?
Jankovics Tibor: Abban az öt-hat évben rengeteget dol
goztunk, pályáztunk, kiállításokat, előadásokat szerveztünk.
Közös utakat tettünk az Őrségben, Göcsejben, az Alföld ta
nyavilágában, később Kalotaszegen, Székelyföldön, Gyimes-
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ben. Többször személyesen is felkerestük Kós Károlyt - akit
Bartók mellett példaképünknek tekintettünk; - és levelez
tünk is vele.
Országépítö: Hová kerültél Pécsről?
Jankovics Tibor: 1978 végén Füzes Antallal, Füzes Ág
nessel, Berendi Péterrel Keszthelyre költöztünk. Azóta is
együtt dolgozunk, jelenleg mint a Forma Rt. alapító tagjai.
Az új helyen szükségesnek éretem korábbi szakmai kísérle
teink, a tanulmányutak tapasztalatainak átgondolását, az új
helyzetnek megfelelő értékelését.
Úgy gondoltam, és ez a véleményein azóta csak mege
rősödött, hogy változatlanul
- a nemzeti hagyományainkon alapuló,
- a környezetbe szervesen illeszkedő,
- egyszerű és
- korszerű eszközökkel megvalósítható
házakat kell építeni, illetve ilyen épített környezetet kell lét
rehozni. Az egyszerűségen természetesen nem valamiféle
puritán "minimálépítészetet” értek, hanem olyan, belső ará
nyokon alapuló, mely rendet, finom részletezettséget, akár
díszítést is, amely a magyar paraszti építészet sajátja volt ad
dig. ameddig ilyen egyáltalán létezett.
Országépítő: Te magad milyen formálási elveket kö
vettél keszthelyi tevékenységed során?
Jankovics Tibor: Próbálkoztam azzal, hogy a környeze
tet tekintsem meghatározó motívumnak. A hetvenes évek
végétől néhány munkámnál az épített környezet silányságát
érzékelve a táj, a természeti környezet morfológiájához pró
báltam épületeimmel alkalmazkodni. A "hegy formájú" há
zaknál a Tapolcai medence vulkanikus kúpjai halottak erő
sen az általam tervezett tömegek megjelenítésére, illetve az
alkalmazott anyagok és színek megválasztására.
A közelmúltban pedig több házat terveztem, melyek
kőből épültek, illetve épülnének; ebben fontos szerepet ját
szik, hogy egyre kényesebben ügy elek ana, hogy épületeim
a lehető legkevésbé láthatóan avatkozzanak bele környe
zetükbe. Szeretek helyben termett anyagokból és a történeti
leg kialakult helyi szokásokat figyelembe véve tervezni. Úgy
adódott, hogy a Badacsonyon, Tihanyban, Ábrahámhegyen
és a Sotnló-hegyen kaptam építési feladatokat. Természetes
volt, hogy a helyi terméskövet úgy használjam fel, mintha a
ház a humusz alatt rejtőző kőtalapzatból nőne ki. Érdekes
példája ennek a próbálkozásnak a badacsonyi Kisfaludy-ház
bővítése, ahol a meglévő "idillikus" állapot megőrzése érde
kében a bővítmény a hegy oldalát barázdáló, rakott bazaltfa
lakkal megtámasztott teraszok formájában valósulna meg.
Országépítő: Egyik első számunkban írtál részleteseb
ben a vert falú technológiával épített családi házaidról. Ezek
az ősi és természetes építőanyagok korszerű felhasználását
célzó nemzetközi törekvés talán legelső és építészetileg leg
jobban megoldott hazai megnyilvánulásai. Hogyan fordultál
a föld-anyagú építészet felé?
Jankovics Tibor: Gyermekéveimet az Őrségben töltöt
tem. Ott a házak abban az időben agy agból, fából és szalmá
ból készültek. A házak falát évente tapasztottuk, a padlót
minden Húsvétkor felkentük híg agyaggal, a konyhai edé
nyeket a környező falvakban élő fazekasok készítették. Ez
döntő alapélmény számomra.
A másik indíttatást az adta, hogy' Zalaszentgróton élő
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barátom, Gróf Zoltán családi házának tervezésekor kiderült,
hogy a TÜZÉP-telepen kapható ipari termékekből összerak
ható ház költsége - ez az 1980-as évek elején már így’ volt irreálisan magas. Egyszerűen nem ér annyit az egész ház.
Úgy éreztem, sötét erők manipulációjának áldozataivá vál
nak azok, akik szerény, az alapvető igényeiket kielégítő ott
hont akarnak maguknak teremteni. Javaslatomat, hogy
gyermekkorom visszaidézésével tömésházat építsünk, bará
tom rövid töprengés után elfogadta. A ház kalákában épült
fel rokonok és barátok közreműködésével, nem egészen
nyolc hónap alatt. A falakhoz környékbeli agyagos földet
használtunk. A fedélszék és a fafödém részben a ház helyén
kivágott nyárfákból készült. A szomszéd faluban elfekvő zsa
lut és tömőszerszámokat találtunk; a technológia alkalmazá
sánál, az egyes csomópontok kialakításánál egy öreg pa
rasztember volt a segítségünkre.
A Gróf-család több mint tíz éve lakik az így épült csa
ládi házban, és azt minden tekintetben előnyösnek tartják
ma is. Ennek az építkezésnek nagy szerepe volt abban, hogy
Keszthely környékén azóta szinte minden évben megépül né
hány tömésház,
Rácz Tamás és Kruppa Nándor, fiatal építészkollégáim
saját lakóházukat is földből építették, és egyre gyakrabban
terveznek vályog- és tömésházakat. Ezt a technológiát kitű
nő építési alternatívának tartom; remélem, hogy egyre job
ban el fog terjedni nálunk is, ahogy ez az Egyesült Államok
ban, Németországban, Franciaországban és másutt már be
következett.
Országépítő: A nyolcvanas évek közepétől egyre gyak
rabban tervezed meg saját épületeid berendezéseit, sőt, sok
önálló belsőépítészeti munkát is elvállaltál.
Jankovics Tibor: Nem belső késztetés vezetett erre a te
rületre. Blazsek Gyöngyvér, akivel korábban többször dol
goztam együtt, más elfoglaltsága miatt nem tudta elvállalni
a keszthelyi Phoenix Szálló berendezésének megtervezését.
Kényszerűségből fogtam neki a munkának, amely izgalmas,
kedvemre való feladatnak bizonyult. Azóta is nagy örömmel
látok neki a belsőépítészeti tervezésnek, és arra törekszem,
hogy kollégáim és a nálam dolgozó vándoriskolások is gya
korlatot szerezzenek ezen a területen.
Sokat tanultam bútorasztalos, kárpitos, műlakatos, öt
vös, üveges, keramikus és egyéb műhelyekben, ahol az álta
lam tervezett berendezési tárgyak készültek. Úgy érzem,
hogy a belsőépítészet révén sikerült azt a szerves egységet
megvalósítanom épület és enteriőr közölt* amelyet egyébként
is elengedhetetlenül fontosnak tartok.
Országépítö: A Pécs Csoport még Pécseit kialakított
közös célkitűzését mennyire látod sikeresnek ennyi év után?
Jankovics Tibor: A mi pécsi tevékenységünk nagyon
céltudatos kísérletek sora volt; jó eredményekkel, de a kitű
zött cél teljes megvalósítása hosszabb időt igényelt volna.
Véleményem szerint az elmúlt másfél évszázadban nem jött
létre Magyarországon az Allegro Barbara szintjét elérő épí
tészeti mű. A japán Kurokawa néhány munkája, vagy Tadao
Ando sevillai japán pavilonja a maga kulturális közegében
ilyen, Wright Taliesin West-jéhez hasonlóan szerkezetileg
invenciózus mű; természetes anyagaik és formálásuk révén
kötődnek környezetükhöz, és forrásuk az ősi hagyomány.

ÉLETRAJZI ADATOK
1944 Budapest
1962 Építésztechnikusi oklevél, Hild József Építőipari
Technikum, Győr
1969 Építészmérnöki diploma, BME
1970 MÉSZ tagság
1986 A Művészeti Alap Iparművész-BelsőépítészSzekeiójának tagja
1990 A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola c. tanára
1993 Ybl Miklós díj

1962-63
1968-73
1973-78
1978-82
1983-tól

Munkahelyek
Vas megyei TANÉP-nél munkahelyi technikus
Baranya Megyei Tanácsi Tervező Vállalat, Pécs
Pécsi Tervező Vállalat, IJjúsági Iroda (a Csete
György által vezetett Pécs Csoport tagja)
Győri Tervező Vállalat, majd a ZALATERV
Keszthelyi Irodája
15 munkatársával megalapítja a FORMA Tervező
és Fővállalkozó Kisszövetkezetet, mely jelenleg
részvénytársaságként működik.

FONTOSABB TERVEK, MUNKÁK
Középületek
Egészségház orvoslakásokkal, Fábiánsebestyén (Oltai
Péterrel) 1969
- Ifjúsági Nevelőotthon, nyolc tantermes iskola és
lakópavilonok, Csertő, 1971
- Kossuth Lajos utcai foghíjbeépítés, DDG-bemutatóterem
és lakások, Pécs, 1972
- Faluközpont-tanulmány, Művelődési ház, Somogyapáti,
1972
- Pécs belváros tömbrekonstrukciós tanulmányterv és az
Elefántos domb tanulmányterve (Vanák Alajossal) 1972
- TÁÉV Üdülő és Oktatási Központ, Fadd-Dombori (Pécs
Csoport) 1974
“ 24 tantermes általános iskola, Paks (Pécs Csoport) 1975
- „M” típusú paneles lakástípusok, Paks (Pécs Csoport)*
- Citrom utcai Üzletház és lakások, Pécs (Kistelegdi
Istvánnal) 1978*
- Apáczai Csere János Integrált Oktatási és Nevelési
Központ, Pécs (Tóth Zoltánnal) 1980
- Új szabadtéri színpad, Keszthely, 1979*
- Meglévő szabadtéri színpad rekonstrukció, Keszthely, 1980
- Ravatalozó és temetői virágbolt rekonstrukció, Tapolca,
1981
- Egészségház orvoslakással, Díszei, 1982
- Egészségház orvoslakásokkal, Badacsonytomaj, 1982
- Phoenix Szálló, rekonstrukció, Keszthely, 1983
- Helikon Szálló, rekonstrukció-tanulmány (Füzes
Antallal), 1984
- Teniszklubház, Keszthely, 1984
- 16 tantermes iskola és várost sportcsarnok, Keszthely, 1985
- Castrum Camping, Keszthely, 1986
- DÉDÁSZ ipartelep rekonstrukció, Keszthely, 1984
- Solar Szálló, Nagyatád, 1985
- Magyar Autóklub megyei állomása, Zalaegerszeg, 1986
- Delden-tér és üzletsor, Keszthely, 1986
-

-

Köztéri pavilonok, Keszthely, 1986
Merkúr Szálló, Budapest, Nyári Pál u. 17., 1986
Műemléképület-rekonstrukció, Keszthely,
Fehér Gy. u. 3., 1987
Mindszenthy Emléktempiom és Katolikus Kultürközpont
tanulmányterve, Zalaegerszeg, 1990*
Abbázia Sárga Szálló rekonstrukció, Keszthely, 1990
BM Gyógyintézet rekonstrukció, Héviz (Lukács
Beátával) 1990
Keleti Idegenforgalmi Kapu, Balatongyörök (Engelmann
Tamással) 1991*
Thermál Szálló rekonstrukció, Héviz (Rácz Tamással) 1995
Carbona Szálló, rekonstrukció, Héviz, 1995
REFLECT világítástechnikai bemutatóterem, irodák és
raktár, Törökbálint, 1994
Apartmanház, Héviz, Vajda Á. u. (Markót Imrével) 1995*
MODE ART Ipartelep, üzletház, irodák, Budapest, 1995**
Szőlőshegyi kápolna, Balatonfelvidék, 1995

Családi házak (hagyományos technológiával)
Koszorú-ház, Pécs; Funtek-ház, Tata; Dr. Ambrus-ház, Keszt
hely; Ikerház, Decs; Kovács-ház, Zalaszentgrót; Bakos-ház, Ta
polca; Ikerház, Tapolca; Kiss G.-ház, Keszthely; Udvardy-müteremház, Badacsonytomaj; Horváth-ház, Héviz (Rácz Tamás
sal); Dr. Matká-ház, Csobánka (Rácz Tamással); Réti-ház,
Keszthely; Dr. Németh F.-ház, Vonyarcvashegy; Szekeres-ház,
Keszthely; Plivein-ház, Tihany; Mányai L.-ház, Badacsonylábdibegy (Balassa Endrével); Csikós Mányai J.-ház, Ábrahám
hegy.
Vályogházak, tömésházak
- GráfZoltán háza, Zalaszentgrót, 1985
- Józsa Miklós háza, Bucsuszentlászló (Fehér Istvánnal) 1986
- Családi ház, Martorivásár, (Rácz Tamással) 1988
- V1LVAK1SZ napfutéses lakóházak (Kruppa Nándorral)
1989*
- Gyarmati Tibor háza, Zalabér (Rácz Tamással) 1990*
- Kovács László háza, Zalaudvamok, 1990
“ Laub László háza, Zalabér, 1990

“
-

Belsőépítészeti munkák
Dr. Stark András lakása, Pécs, 1972
Phoenix Szálló, Keszthely, 1983
Teniszklubház, Keszthely, 1984
Játékkaszinó a Thermál Szállóban, Héviz, 1985
Lokomotív Tourist, Keszthely, 1985
Marietta divatbolt, Keszthely, 1986
Tari-butik, Keszthely, 1986
Apostolok söröző, Keszthely, 1989
Abbázia Sárga Szálló, Keszthely (Fehér Istvánnal), 1990
BM Gyógyintézet, Hévíz, 1990
Kiskalmár söröző, Keszthely, 1991
Abbázia Kék Szálló, Keszthely (Füzes Antallal), 1992
Konzumbank ügyfélterei, Szombathely, 1992
Konzumbank, Sopron, 1992
Fiakker söröző, Zalaszentgrót, 1993
REFLECT irodaház és bemutatóterem, Törökbálint, 1994
Thermál Szálló, Héviz, 1995
Ónkormányzati tanácsterem, Zalaszentgrót, 1995
(* - nem épült meg

** - jelenleg épül)
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— tetőtér

Tolna megyei A.E.V. Továbbképző Központja és
Üdülője Fadd-Domboriban.
Teljeskó'rű (komplex) munkát végeztünk:
az építészeti tervezéssel együtt elkészültek az egyedi
bútorok, textíliák;, felszerelési tárgyak tervei is.
Építész: Jankovics Tibor (Pécs Csoport)
Belsőépítész: D. Blázsek Gyöngyvér (Pécs Csoport)
Textiltervező: Csete Ildikó
Keramikus: Kun Éva
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Ő ríszentpéter központjába tervezett
négylakásos "hagyományőrző” lakóépületek.
Tervező: Jankovics Tibor (Zalaterv)

mm

Őrségi hazak
Családiház Nagyrákoson.
Meglevő gazdasági épület rekonstmkci(5ja.

Termeszetvédelmi Hivatal tajháza Ő riszentpeteren.
Új épület.

Tervező: Jankovics Tibor (Forma)
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Phoenix Szálló - Keszthely
A lebontott motel alapjaira 80 szobás líj hotel épült. A hotelsza'rayakat többcélú hall kapcsolja össze.
Építesz, belsőépítész tervező: Jankovics Tibor (Forma)

20

statikus tervező: Herendi Péter (Forma)
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Egészséghez Badacsonytomajban
■két.orvoslákás '+ rie«v orvosi rendelő

egy orvoslakás-'-4- eg}' orvosi rendelő

Balatongyörök
'keleti idegenforgalmi kapuja1'
Terméskőből
különböző reíÍ£p]tetésűr~'
kúpalapú ép ü lje k , csoportja

"

Építész tervező: Jankovics Tibor
Munkatárs: Engelmami Tamás (vándor)

bejárati színt alaprajza

Kisfaludy Fogadó Badacsonyban
A m eglévő Kisfaludy-ház bővítése vendégszobákkal.
Teraszosan kialakított környezetbe illesztett teraszház
bazaltból rakott kőfallal és szőlőlugasokkal.

Építész tervező: Jankovics Tibor (Fonna)
Építész munkatárs: Dávid Walker (vándor)

tömegvázlat
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Marietta divatbolt - Keszthely

A védett barokk épület egy-egy kis utcai helyisegeben került
kialakításra a két üzlet. Az épület hangulatalioz illeszkedő
egyedi belsőépítészeti megoldások születtek.

Locomotiv Tours Utazási Iroda - Keszthely

Tervező: Jankovics Tibor
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Tenisz klubház Keszthelyen
A korábbi kerti kamra romjain megvalósult kis épület a Helikon Szálló nyitott és fedett teniszpályáit szolgaija.
Építesz-beIsőepítesz: Jankovics Tibor (Forma)
Textil tervező: Csctc Ildikó'
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Carbona Hotel - Hévíz
A több ütemben épült gyógyszálló rekonstrakcioja
folyik. Az Erdei András által tervezett hotel
épület üj előlépcsőt, előtetőt és iíj főbejáratot
kapott.
Építész tervező: Jankovics Tibor (Fonna)
építesz munkatárs: Nagy Sándor (vándor)
statikus tervező: Berendi Péter

Az étterem előterének rekonstrukeiőja
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Előkép Svájcban

Előkép a Balaton-Felvídéken

Szőlőshegyi Kápolna BalatonfeMdéken
Déli lejtőn, mandulaligetben, kőből és tölgyfából épült a “Magyarok Nagyasszonya” kápolna.
Építészet-belsőépítészet: Jankovics Tibor (Forma)
Építész munkatárs: Áhnosdi Árpád (vándor)
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A keresztút képeiről
Itt az az eszményi, de sajnos ritka eset valósult meg. hogy az építtető, az építész és a festő a tervezés elsg
pillanatától együtt dolgozott. A templom elsősorban az építész Jankovics Tibor műve. Minden részletnek O
adott végső formát, de a tervezést kísérő viták és beszélgetesek során annyi rugalmasságot, helyenként alázatot
tanúsított, hogy a másik két résztvevő is alkotónak érezhette magát.
Az építtetőnek nagyon határozott elképzelése volt: egy bizonyos régi templomot kívánt idevarázsolni, amelyhez
kedves emlékek fűzték. Kitartása szebbnél szebb változatokat hozott ki az építészből és végül egy olyan templom
épült, ősi és modern technikák együttes alkalmazásával, amely mintha a hegyoldalból nőtt volna ki. de legalábbis
századok óta állna itt, régebben mint a körülvevő öreg mandulafák,
A lekerekített sarkok, a kézi. simitású, meszelt fal puha formálása és a gondosan megtervezett világítás úgy
készült, hogy az a festmények technikájának, a tojástemperának legjobban megfelelő fényt és környezetet adjon.
A megbízatás a keresztútra szólt. Ez később bővült az oltár fölé függesztett feszülettel, majd egy szárnyasoltárral, mely még nem készült el.
A keresztút hagyományos 14 stációját rejtett világítású falfülkékben kellett elhelyezni. A hátrányt, hogy a képek
egyszerre nem láthatok, kiegyenlíti az az előny, hogy így a keresztút mintegy k ö rb e já rá sra kényszerít, es a
tojástempera élénk, tiszta színeit nem kellett tompítani. A képek színes foltjai hol előbukkannak, hol
belesimulnak a falba, az épülettel teljes harmóniában.
Ősrégi dilemma, hogy Jézus szenvedéseit, amelyet a stációk ábrázolnak, a festő milyen környezetben ábrázolja?
A barokkig természetes volt, hogy saját korának figuráit, viseletéit látta viszont a képen a néző.
Legszívesebben ezt az utat jártam volna, ezért idézi a táj, az épületek a szűkebb hazámat, Balatonfelvidéket.
A mai ruhaviselct azonban /műanyag dzsekik, feliratos trikók, konfekció/ olyan csúnya, hogy a képeket az irónia
felé vitte volna. Festésmódom annyira konkrét, részletező, hogy a kérdést megkerülni nem tudtam, ahogy azt a
legtöbb modern művész teszi. így végül a számomra oly kedves 19. század eleji magyar falu jelenik meg a
kepeken. A katonák huszárok, Szűz M ária magyar parasztasszony, a férfiak bajszos, népviseletes parasztok.
Abban is a hagyományt igyekeztem követni, hogy mindent, még az erkölcsi mondanivalót is, alárendeltem a kép
szépségének. 'Ezért a "gonosz" szereplők is szepek, a fájdalom, szenvedés színragyogásban olvad fel. Nem a
szenvedés miatti sajnálat, hanem az isteni szépség által kívánják a nézőt Jézushoz emelni.
Annyiban tér el a szokásostól, hogy Jézus csak cgvszer esik el a kereszttel, viszont van egy ostorozási jelenet, és a
képsor a feltámadással végződik.Áz oltár fölötti feszület színei a keresztút színeit követik és a szenvedésben
megdicsőültet mutatják. A Kereszt felső szárán az Atya, alsón a Szentlélek szimbóluma.
A kereszt jobb szárán szentostyát,, bal szárán kelvhet tartó angyal látható (utóbbiak torockói viseletben),
így a feszület a Szentháromság és a szentmise titkát is hordozza.
Somogyi Győző

77. Jézus meghal a kereszten

12. j í halott Jézust szent anyja ölébefektetik

1- Pilátus halálra ítéliJézust

2. Jézust tövissel koronázzák

3- Jézus vállára veszi a
keresztet

4. J é zu s elesik a kereszt
sú lya alatt

■5. Jézus szent anyjával
találkozik

6. Cirenei Simon segít
Jézusnak vinni a. keresztet

7. Veronika kendője

8. Jézus vigasztalja a síró
asszonyokat

9. Jézust megfosztják
ruháitól

10. Jézust a keresztre
■szegezik

13. Jézust a sírba helyezik

14, Jézus feltámad a halálból

Kérdések

A korszerűség dilemmái...

> Ú gy tartják, m inden k o rb an olyan m űveket kell létreh o zn i, m elyek úgy szellem i, m in t anyagi érte lem b en m egfelelnek a
k o r követelm ényeinek - azaz "korhűek", "korszerűek"?
> A szőlőshegyi k áp o ln a funkcionálisan m egfelel a m ai igényeknek, d e úgy belső m in t k ülső m egjelenésében elm últ
k o ro k at idéz, korszerűsége m egkérdőjelezhető?
> E ltérh et-e az alk o tó a korszerűség elem i igényétől a m egbízó kívánsága a lap ján , m iszerin t az ép ü let m á r m egepültekor
azt a hatást kell keltse, m in h a ö röktől o tt állna?
> M i a k ortalanság és a korszerűség viszonya, pótolh atja-e a "kortalant" a "korszerű"?
_

Valaszok

Jankovics T ibor

A korszerűség nem pállandó elem e a m űvészetnek. M ai érte lem b en az "új" kultuszával társítv a - az ateista ip a ri civilizá
ció tartozéka. M iután ez a civilizáció tö rté n elm i léptékkel m érve igen rövid u ralm a a la tt az em b eriség et töm egpusztító
háborúkba, tébolyult ideológiákba vitte, végül a föld et az ökológiai k atasz tró fa állap o táb a ju tta tta , el kell gondolkodni
kulturális dogm áinak érvényessége fö lö tt is.
A ''korszerű" szó kétségkívül kulcsszava a m odern technikai civilizációnak. M o n d h atn i, m in t a h in d u k u ltú ráb an a
"karm a” vagy a kereszténységben a "kegyelem".
Jelen tésén ek teljes holdudvara, m ögöttes rétegei csak akkor tá ru ln a k elénk, h a összevetjük a k eresztén y hagyom ánnyal
- am elynek felváltására a szó t alkoto technikai civilizáció törekszik.
M int m inden vallásos k u ltú ra , a zsidó-keresztény hagyom ány is a világot te re m tő Iste n re v ez et vissza m inden érték et.
M in dent örök törvénnyel szabályoz, am ely szerint a term észet és az em b eri szív is m űködik, s am elyet a társad alo m
m inden m egnyilvánulásának is követnie kell ahhoz, hogy a földi é let fe n n ta rth a tó legyen. E nagy ren d sz ert szám u n k ra a
vallás foglalja k ere tb e, kisebb alrendszerei, az egyes tudom ányok, m esterség ek , igv pl. az ép ítészet is, szabályaikat az
ö rö k tön-énnyel összhangban fogalm azzák meg.
A z értékjelző szavak (jó, szép, igaz) jelen tése: az örö k isteni törvényeknek és a term észet re n d jé n e k m egfelel, a vallás
tanításával, az egyházi szokásokkal összhangban van, az é le t fen n ta rtásá h o z kedvező'.
Mivel a törvény fö n trő l szárm azik, érté k re n d je örök. A K heopsz-piram is szépsége a fen ti o k o k b ó l érvényes m a is, és
am it a törvények szellem ében m a alkotnak, az ez er év m úlva is szép n ek fog szam ítaní.
A vallásos szem lelet az ered ő je a régi ép ü lete k tartó sság án ak és a ko ro k stílusváltozásai elle n é re nyilvánvaló folyam a
tosságnak. E gyiptom tól a g örögökön á t a barokkig, ső t a szecesszió végéig azonos esztétik ai elvek szerint ép ítk eztek és e
korszak épületei, tárgyai jó l illeszkednek egym áshoz. P éldái a többszáz évig, tö b b stílusban ép ü lő székesegyházak, vagy
m aguk az eu ró p a i városm agok.
Az ö rö k m érce az alkotónak eligazodást és biztonságot nyújt, v éd elm et és rem én y t a hatalm i önkény és saját
szertelensége, lustasága b ű n ei ellen. A vallásos k u ltú ra hivatkozási p o n tja m indig a m ú tb a n van. Egy m itikus
paradicsom i állapot, a régi szent könyvek, a régi szen tek és hősök példái. E z szü n telen visszacsatolást je le n t m á r egyszer
volt, te h á t reális és h asználható példákhoz. Időbeli tág asság o t és óriási m ennyiségű tanulságot, tap asz talato t és helyileg
érvényes m é rc ét jelent. M agas m ércét, m ely kötelez.
M inden vallás azt tanítja, hogy a világot Isten tö k életesn ek tere m te tte . A z ősi tö k é letes állap o to t az e m b e r b ű n e m eg
zavarta. D e ez az az ö rö k ideál, am elyhez szüntelen ü l vissza kell fo rdulni. A k rea tív visszafordulás a hagyom ányos
k u ltú rá k alapm ozdulata. A z egyiptom i újbirodalom ideálja az ó b irodalom volt. A g ö rö g ö k és ró m aiak aranykorról,
ezüstkorról es vaskorról beszéltek.
A k eresztény k ö zépkor m indvégig az ókori k u ltú rát igyekezett visszaállítani és ez a törekvés az eu ró p ai k u ltú rák b an a
klasszicizmusig fennm aradt. E "m últbafordulások" m ind új és nagyszerű alk o táso k at eredm ényeztek.
Egyik ^oldalon áll te h á t a keresztény hagyom ány, am ely azonos az összes vallásos hagyom ánnyal, am ely több tízezer
éves, és am ely a m últból táplálkozik. Fejlődése egy lassan gö rd ü lő kocsikerékhez h aso n líth ató , am elynek egyes küllői
m indig h átrafelé m ozognak.
E hagyom ány fényében a. "korszerű” szó jelen tése annyi m in t "ideiglenes", "gyorsan avuló", "alkalm azkodás az éppen
u ralkodó h atalo m elvárásaihoz". A m ásik oldalon áll a m o d ern ipari civilizáció. E z u ralja m indössze fél évszázada a
földet. A világról azt állítja, hogy ö n tu d a tla n anyag, am ely egyenes vonalú, egyirányú és egyre gyorsuló m ozgással halad
egy kényszerpályán. I tt állandó érté k ek nincsenek, hacsak n em az idő m úlása, m elyben m inden későbbi érték eseb b n ek
szám ít m inden k o rá b b in á l K ultúrája a p illanat m egragadásán és a következő p illan a t k italálásán alapszik. E z t jelen tik
értékjelzői: a "korszerű" és "új" szavak. I tt a m últ b ű n n ek szám ít, k ö telező igazodási p o n t a technikai fejlődés által
d ik tált je len és jövő.
Úgy gondolom , a m űvész szabad em ber, és m indenk ép p en d ö n tésre kényszerül e k é t világkép, k é t k u ltú ra, k ét alkotói
m ag atartás között.
A korszerűség d ilem m ájára a következő választ javaslom : E gyáltalán nem szabad k o rszerű n ek lenni, h an e m vissza kell
térn i a hagyom ányok, esetünkben a keresztény hagyom ányok útjára. N em csak hogy jo g o s eltérn i a korszerűség
e lv árásaitó l- de ez az egyetlen m ód arra. hogy m arad an d ó érte k szülessen.
A fen tiek alapján világos, hogy' ez n em egy historizáló stílust je le n t N em is v alam ely k ita lá lt ősi form anyelvet. H an em
azt, hogyr újra felvesszük a k o n k rét, helyi hagyom ányoknak a m odernizm ussal m egszakított fo n alát, s a z t tovább visszük
ugyanezen többezer éves hagyom ány lé p ésein ek ritm u sa szerint.
K ülön átok a m agyar m űvészen az a m o d e rn előítélet, hogy ő egy e lm arad o tt p erifériá n született, am elynek élen járó
távoli cen tru m o k at kötelző követni. így1 egyszerre n eh ezed ik rá az u tán zás és az egyéniség, az igazodás és az újítás
ellentm ondó parancsa.
H a a ko r hatalm asság ain ak tilalm a ellen ére vissza m e r fo rd u ln i saját hagyom ányaihoz, n em válik sóbálvánnyá, h an em
m egszabadul a "korszerűség" ellentm ondásos kényszereitől és széles szabad pálya nyílik m eg elő tte.

Somogyi Győző

Thermál Szálló' - gyógyászat rekonsírukeio - HeViz
A gyógyászat teljes átépítésé, új funkcionális rend kialakítása.
Uj gyógymedence-csarnok építésé.
Építészet-belsőépítészet: Jankovics Tibor (Forma)
Építész munkatárs: Rácz Tamás (Fonna)
Belsőépítész munkatárs: Kruppa Nándor (Céh Kft)
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Kávézó" pavilon Hévizén

tervezett alaprajz

Századelején épült kerítés terméskő kapuzatának
felhasználásával - lefedésével
Építesz tervező: Jankovics Tibor (Forma)
Építesz munkata'rs: Krajca'r Andrea

eredeti alaprajz
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Szálloda terve foghíjtelken
Budapest, V., Nyári Pál u.
Felhenger alakú fú'ggőfolyosos hoteltömb, a tömbbelső (átrium) fele'
nyitott lakószobákkal, szint alatti parkolókkal.
A kivitelezés elindult a Forma fővállalkozásában, majd tulajdonosváltás miatt a beruházás leállt.
Tervező építész: Jankovics Tibor (Forma)
Építesz munkatárs: Santa Gatíor (Forma)

Szerkezettevező: Dulanszky Jenő
általános színt

földszint
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BM Gyógyintézet - Hérá
Az eredetileg U alakú épület
(hajdani csendőrségi üdülő)
rekonstrukciója több ütemben
készült.
Hotelszámyakat, teljeskörű
gyógyászatot, uszodát és több
szolgáltatóegységet foglal
magába.
Építészet és belsőépítészet:
Jankovics Tibor (Forma)
Építész munkatárs: Lukács Beáta
(Forma)
belsőépítész munkatárs: Mohai Gábor
(vándor)
statikusok: Dulánszky Jenő,
Berendi Péter (Forma)
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Családi ház ZalaszenÉgróton -Tömésház
Kívül 60 cm -es, b elü l 40 cm v astag v ert falak fakoszorávaí, ta p asz to tt fafö d ém m el. D eli o ld alo n üvegházzal.
Építesz tervező: Jankovics Tibor, statikus tervező: Berendi Pe'ter
H a g y o m á n y

« s

k o r s z e r ű s é g

Jankovics T ibor zalasznetgróti háza a n ép i ép ítészeti hagyom ány
és a korszerűségre való tö rek v és nagyon szerencsés ötvöződése.
A h áz alaprajza lényegében a háru m o sztatú m agyar p araszlh áz
rendjét őrzi. K özépső te ré n e k m agja a k an d alló /a tűzhely/, e m ö
gött van a konyha, az étkezÓLér cís a n a p p a li az u tca felöl. A tér
vertikálisan is íovábbterjeszkedik: galériaval egészül ki. am ely to 
vábbi beépítési lehetőségei rejt m agában.
A m intául szolgáló p araszt h á z a ib a n a központi k onyhaiéiból
jobbra-balra eay-cgy szoba nyílik- Itt is m egjelenik a két szoba,
d e a nagyobb épüleím élység leh ető v é teszi, h ag y e szobák m ögöt
ti traktusban m ás helyiségeknek is ju sso n terü let. A fürdőszoba,
gardrób. W C + m osd o . k azán h áz, h áztartási helyiség és a tágas
kam ra teszi teljessé a_ m ai igényeket jól kiszolgáló alaprajzul.
A hagyom ányukra tám aszk o d ó családi házaknál m ó r többször
hangsúlyoztuk, hogy a m a - és m inden ko ráb b i kor - építészeté
nek ösztönösen vagy tu d a to san a rra kell tö rek ed n ie, hogy alk o 
tá sa a sajá t korát tükrözze, vagyis legyen korszerű.
tíz a zalaszenlsiróli h áz e törekvést nem csak alaprajzában, d e
löracgébcn, hom lokzataib aii és rés^lciképzésében is képviselj.
A nappalihoz kapcsolódó v eran d a, a h áz túlo ld alán lévő íves vo
nalú gépkacsibealló és lü z elő táru ló , valam in t a h á z te tő közép
részének lágy vonalú m egem elése, h ajlítása eg y értelm űen k o 
runkra utaló, A h áz szerk ezete is a hagyom ányos és a korszerű
ötvözetének te k in th e tő . V ályog anvagti töm ésfalai, am elyek e
ré s i, olcsó, j ó hőszigetelő anyag új technológiájú változatának
le E;inthet ők - mai form avilágukkal, mai nyílászáróikkal e kettős
törekvést igazolják.
Sokan rem énykedünk abban, hogy a m agyar falu k ép ú«y újul
m eg, hogy szépsége, racionalitása, K araktere is m egm arad. S ajnos
erre m ég viszonylag kevés a pozitív példa.
J ó leniie, h a ez az itt-o tt m eg jelen ő ú tk ereső , korszeüséget és
hagyom ányt e k é m e n ötvöző tervezői-alkotói m ag atartás széle
s e d körben v álh atn a kö rnyezetform áló erővé.
K apsza Miklós
Csnliídi Hróc/SOSb
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24 egyseges apartmanház, Budapest, XII., Tóth Lőrinc u.
A budai zöldövezetben épülő vendegház funkcionálisán egy belső csarnoktérré szerveződik.
Tömegképzésé, homlokzatalakítasa a környező villáit lep teltéhez e's hangulatához igazodik.
Építészek: Jankovics Tibor. Rácz Tamás (Forma)
Modellkészítő: Varga Ervin

keresztmetszet

általános szint alaprajza

bejárati szint alaprajza
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Színház - Keszthely, Fő tér 3.

deli homlokzat

rekonstrukció tanulmány 1991.
Tervező: Füzes Antal (Fonna)

Agrártudományi Egyetem Kollégiuma - Keszthely
r e k o n s tr u k c io te rv e : 1993.

Tervező: Füzes Antal (Forma)
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északi homlokzat

északi homlokzat

szállodaépület alaprajza

apartmanház alaprajza

Balatonpart Keszthely
156 szobás szálloda és apartmanház
építési engedély terv: 1995
Építész: Füzes Antal, statikus: Berendi Péter
helyszínrajz
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Abbázia, Ezüst Panzió - Keszthely
átépítés, belsőépítészet (1995)
Tervező építész: Füzes Antal (Forma)
(eredeti ép. terv: Lukács Beáta (Fonna)

Abbázia, Ezüst Panzió - Keszthely

rekonstrukcio, belsőépít eszet (1995)
Belsőépítész: Füzes Antal
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Helikon Szálló' rekonstrukciója Keszthelyen
Közösségi terek rekonstrukciója (1989-1992)
Építesz tervező: Füzes Antal statikus: Berendi Péter
Belsőépítész: D. Blázsek Gyöngyvér textil: Csete Ildikó

2/1/
E7112/2

zds r&tsr

tops tjo-

48

Abbázia - Amadeus Söröző Keszthely
belsőépítészet 1995.
Tervező: Füzes Antal

Abbázia - Ezüst Panzió' Keszthely
belsőépítészét 1995.
Tervező: Füzes Antal

Abbázia - Keli Szálloda Keszthely
építész tervező: Füzes Antal
belsőépítesz társtervező: Jankovics Tibor
textil: Csete Ildikó
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Református ima ház bővítésé,
Csobánka (1990)
Meglevő parasztházban működő
imahaz bővítésé.
Nyáron gyerekek táborozására
szolgál, telen szállás
hajléktalanoknak.
Tanulmánytérv: Rácz Tamás
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távlati kép

alaprajz

Ravatalozó bővítés - Balatonszárszó
(1 9 9 2 -9 4 )

Tervező: Rácz Tamás
(mester: Lórinez Ferenc)
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Családi ház és apartman
Lakás, orvosi rendelő, kiadó lakrész.
Építés alatt.
Építészek: Jankovics Tibor
Rácz Tkmás

Családi ház rekonstrukció Csobánkán
(1993)

Á 'H — :

Meglevő pincés parasztház átalakítása,
bővítésé.
Megépült.
Építészek: Jankovics Tibor
Rácz Tamás
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