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Építészi hangok az Isõ szigorlat után
(ismeretlen technicus verse 1901-bõl)
A hosszú út felét megtettem immár!
De mennyi kín és gyászos drukk között,
A rajzteremben oh! mi sokszor ültem
Míg a hold fel nem tûnt a hegy mögött.
S mi vár még rám, szegény boldogtalanra,
Hány gyászos év és rossz portoricó!
Mily örömest cserélnék én véled,
Te erdõn fészkelõ, szabad rigó!
Mi zaj riad? Muzsikus új száma?!
Éljen, reményem újra éled, ez
Több, mint mennyit remélni mertem;
Buzgó könnyeimen szent öröm ömledezz!
(az utolsó sor azért szebb a többinél, mert Berzsenyi írta)

Tombor Balázs rajza

VEZÉRCZIKK
Jogot a Technicusoknak! – kiáltott fel száz évvel ezelõtt az elsõ Megfagyott Muzsikus (a Kir. József Mûegyetem
építészi szakosztályának hivatalos közlönye – szerk. lábjegyzete) vezérczikkírója (ketten voltak: Szuper Géza és
Radó Sándor – szerk. lábjegyzete) és mint a madárka által elejtett morzsa, mely a völgybe, mint pusztító lavina
ér le, és városokat dönt romba, úgy rohan(t) végig e kiáltás az ajkakon.
A mûegyetemi ifjúság nevezetes 6 pontba foglalt kívánsága száz év alatt mit sem vesztett idõszerûségébõl:
1./ Az állam adjon minden m. e. hallgatónak 300 frt évi szubvencziót.2./ Minden utóvizsgáért 5 frt 20 kr fájdalomdíj járjon a hallgatóknak.3./ Ki 8 évig jár a technicára, 1000 frt nemzeti jutalomban részesül.4./ Az elõadások 10 perczig, a szünetek 50 perczig tartsanak.5./ A rajztermekben automata buffet állíttassék fel, melybe 20 filléres helyett nadrággombot lehet hajigálni.6./ Korlátlan hitel Neisernél.- (Sörözõ a Mûegyetem mellett – szerk. lábjegyzete)
Nyilvánvaló, hogy éppen a kívánságok száz éve történõ teljes semmibevétele, a reményvesztettség (különösen
ami a hatodik pontot illeti) és a jogfosztottság miatti végsõ elkeseredés és fájdalmas apátia bénította meg a mûegyetemi ifjúság kezét, amikor a tettek mezejére lépve fejet hajthatott volna a száz év elõtti harczosok emléke
elõtt azzal, hogy kiírja és lebonyolítja a czentenáriumi pályázatot és az utóvizsgák fenyegetõ rémével daczolva
pályaterveket készít. De nem! A technicusok Neiser egyik utódjánál, vagy jegyzeteik lapjai között töltötték munkás
éjjeleiket és ezért a Megfagyott Muzsikus czentenáriumi különszáma, amelyet remegõ kezében tart a Nyájas
Olvasó, kénytelen volt a Mûegyetem biztonságot jelentõ falain kívül formába dermedni és most újszülöttként
dideregve kér bebocsáttatást a zenekar agg tagjai közé.
Húzódjék hát szét a függöny a zenekari árok útjából, csendüljön fel a régen hallott dermesztõ muzsika,
amelynek új dallamait friss kezek verik ki az építészeti szatíra kopott hangszerén, hogy megõrizzék az örökkévalóság számára a búcsúzó huszadik század végének styljeit, melyek a technicusok lelkében lakozó csíraként egy
új évszázad törekvéseit kell(ene), hogy szárba szökkentsék! Lapozzon hát bele bátran a Nyájas Olvasó a czentenáriumi pályázat (a feszült várakozásnál a meghosszabbított határidõ ellenére is csekélyebb számban beérkezett)
pályaterveit kivétel nélkül felsorakoztató kiadványba, lelje gyönyörûségét a tervekben, melyek a kiírás értelmében
egy Városligetben felépítendõ alkalmi, ünnepélyes és tömeggyûlések részvevõit kiszolgáló wcz-csoportra vonatkoznak, szem elõtt tartva azt az építészeti alapkövetelményt, amelyet elõdünk 1905-ben úgy fogalmazott meg,
hogy az épület fejezze ki czélját, rendeltetését! A tervezett pályamûnek nemcsak funkcziójáról kell messze láthatóan
árulkodnia, hanem a kiíró által kiválasztott, szatírrajz alkotására czélszerû styllel rendelkezõnek tartott mesterek
ihletésérõl is, akik név szerint alább sorakoznak; zárójelben az oldalszám, melynek segítségével a tájékozatlan és
mûveletlen Olvasó az egyes mesterek ihlette munkákat azonosíthatja: Bán Ferenc (3, 12/1), Csete György (5, 12/
2), Dévényi Sándor (10, 12/3), Ekler Dezsõ (4, 8, 13/1), Finta József (2, 13/2), Janáky István (13/3), Makovecz Imre
(6,7,9, 13/4, 16, 17, 18), Török Ferenc (14/1), Turányi Gábor (14/2), Z. Halmágyi Judit.(14/3, 15). A századik
évfordulót a Megfagyott Muzsikus különös tisztelettel övezett témájának, a véczének (budi árnyékszék, closet)
szenteli; nemcsak a pályámûvek bemutatásával, hanem a régi korok felidézésével is. Ha az elmúlt száz év alig
hozott is haladást az árnyékszéktechnikában, reméljük, hogy kiadványunk a jövô építészeire nem marad hatástalan.
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A mi tervünk az emberi szükségletek alapjára épít; az
anyagcsere csodálatos folyamatára.
1. Végy két kúpot, és vágd le a tetejüket.
2. Illeszd egymásra ôket.
3. Fedd le a kapott teret úgy, hogy az égi áldás ne
áztasson, de megfelelô pompában élvezhesd
az Isten eme adományát.
4. Építs mellé színházat (…mert már a rómaiak is
megmondták, hogy cirkusz mindig kell.)
5. S végül koronázd meg egy toronnyal, hogy
minden hívô felnézhessen az új vallásra.
A WC TEMPLOMA

Lássuk csak. Már az ókorban is épültek különbözô személyek (istenek), sôt egyes tárgyak tiszteletére is templomok. Miért is ne?Talán a harmadik évezredben nem
épülhet szentély? Legyünk bálványimádók! Íme a WC,
mely felszállt a halhatatlan tárgyak közé!
Ezt a fejet nem formálta saját képére az isten
Ezt a fejet a tegnap emléke és a ma kétségei gyötrik
Ebben a fejben forradalmak magjai csíráznak
Erre a fejre régóta lesben áll a hóhér
Ezeket a kezeket a teremtés eszméje vezérli
Ezek a kezek balról áldottak és megátkozottak jobbról
Ezek a kezek lesújtanak és felemelnek egyszerre
Ezek a kezek bilincsek nyomait viselik
Ezek a kezek nem kulcsolódnak imára
Ezek a kezek undorodnak a vértôl
Ezek a lábak nem csúsznak el egy narancshéjon
Ezek a lábak összekötik a nyugatot a kelettel
Ezek a lábak agyontapossák a sárkány hét fejét
Ezek a lábak eljutnak arra a tájra, amelyrôl a fej ámodik
Ez a szív a zsarnokok fegyvereitól sebzett
Ez a szív saját parazsából újraszüli önmagát
Ez a szív az én szívem ikertestvére
Ez az ember olyan, amilyen én vagyok
Egyazon ég alatt
Egyazon dalt
Daloljuk
Vetésrôl
Aratásról
Kassák Lajos: Munkásportré
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A legelemibb emberi tevékenységek tekinthetnek vissza a legnagyobb kultúrtörténeti múltra – gondoljunk csak az étkezés
vagy a fürdôzés valóságos palotáira, amelyeket az ókortól napjainkig épített az ember. Ma sem lehet úgy fürdôt tervezni, hogy
az ember ne mélyedjen el elôtte a fürdôkultúra többezer éves hagyományaiba
A sors és a kultúrtörténet egyedül az illemhelyekkel, a néha bizony legszorongatóbb szükségleteink elvégzésének színterével
bánt mostohán.
Pályázati munkám javaslat az illemhelynek, mint az élet egyik fontos helyszínének kultúrtörténeti bemutatására.
Az európai kultúrkör az élet számos területén hagyományosan különválasztja a nemeket, így az illemhelyek látogatásakor
is. Az alaprajzi forma erre mintegy felelve a hím- és nônem anatómiai jeleinek összeolvasztásából alakult ki. A két kör kétfókuszú
mértani alakzattá, ellipszissé egyesül. A jel két szárába került a nemeknek megfelelôen a két bejárat; a nemekre ezek formálása
és anyaghasználata is utal. A nôi oldal melegebb tónusú anyagokból (fa, kô, tégla) és íves, lágy formákból; a férfi oldal hidegebb
színû, fehér, vakolt falból, és élesebb, sarkosabb formákból áll.
Az alaprajz ünnepélyességét a tágas terek, a kis aszimmetriákat (méret- vagy funkcióbeli eltéréseket) rejtô tengelyes
szimmetria, és az ellipszis, mint forma adja. Az épület kultúrtörténeti érdekessége, hogy a vizes berendezések mind bontott,
felújított darabok a történelem jelentôs idôszakaiból. Így az ember valóságosan is átélheti a letûnt korok higiénés szokásait,
kultúráját (századfordulós, öntöttvas WC-csészék, stb. révén). Az épület egyéb szerkezetei is bontott anyagokból (kô, cserép,
fa) készülnek, méltó keretet adva a múltat bemutató intézménynek. Az ellipszis tömeget a görög templomok monumentalitását
idézô, oszlopokkal megtámasztott tetô fedi.
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ESZENYI ÁKOS • PÁLYÁZAT ‘98
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PÁLYÁZAT ‘98 • ESZENYI ÁKOS
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Az épület rendeltetése: kétnemû WC-csoport (toilette); czélja: a közösség
„bajainak” ellátása; elhelyezése: tulajdonképpen bármilyen irányú lehet,
de Talán jobb, ha a szél az egybegyûltek felôl fúj …; megjelenése: állandó
– ünnepélyessége múlandó; használata: „egyöntetû”; anyagai: beton
lábazat és aljzat; pasztellsárga mészhomok látszótégla falazat; antikolt
barna burkolótégla padló; mázas kerámiaburkolatok; vasbeton födém
és koszorú; szegezett íves tetôtartók + deszkázat; vörösréz lemezfedés;
fakeretes ablakok és ajtók; kô szobortartó zárókô és kerékvetô; útba„igazítás” mozgássérülteknek (öncenzúra: ez nagyon szatír megjegyzés
volt, de nem hagyhattam ki.)
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Ez az ünnepélyes, élôlény karakterû
WC-csoport az állatkerti bejáratot közrefogó elefántokkal áll szemben. Az
utca túlsó oldalán, tehát a büfével a
Városligeti út felé. A WC-ket a park
irányából lehet megközelíteni. A lény
hátulsó nyílása ezúttal nemcsak a ki-,
hanem a bejárat feladatát is hivatott
betölteni.
A lény mellett lévô sziklából, mely
körül népmûvészeti jelekkel faragott
régi kôtöredékek hevernek, kanelúrázott kôoszlop tör fel, amely természetes fában folytatódik. Az ágak vége
ezüstözött, a csúcsokon egy-egy piros
lámpa világít, hogy nagy rendezvényeknél éjjel messzirôl is megtalálható
legyen, és az ünnepélyességet is biztosítsa. Ezek a fényecskék a vörösréz taréjban is tükrözôdni fognak.
Az épület czélját, rendeltetését a
hátsó bal, kanelúrázott oszlopként
megjelenô, és a hetvenes évek mozgáskísérleteire utaló láb hivatott kifejezni.
A vízelvezetés a lábakon keresztül
történik.
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A pályázati terv a nyomdai elôkészítés során eltûnt.
Reméljük, hogy sikerül pótolni, következô számunkban közölni tudjuk.
Elnézést kérünk az Alkotóktól és az Olvasóktól.
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12 KRIEGER ORSOLYA, SZEIFT ZSUZSANNA • PÁLYÁZAT ‘98

00

PÁLYÁZAT ‘98 • KRIEGER ORSOLYA, SZEIFT ZSUZSANNA 13

00

14 KRIEGER ORSOLYA, SZEIFT ZSUZSANNA • PÁLYÁZAT ‘98
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Forma: a széljárás (…) alakította
Anyag: kívül – rozsdás acéllemez
belül – rozsdamentes acéllemez
Tartalom: (…)
Mûködés: használat – érmebedobással
szellôzés – géppel

PÁLYÁZAT ‘98 • KURUCZ SZABOLCS
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A reprezentatív épület a tömeggyûlés fénypontja. A biztonság érzetét sugallja a rászorulóknak. Maradandó jellege miatt télen-nyáron üzemel. A kapun belépve a
pénztáros köszönti a látogatót, majd a helyes irányba tereli. A WC-k egy-egy toronyban kaptak helyet. Mindegyik toronyhoz tartozik egy-egy harang, más hangzással.
Miután az illetô befejezte a dolgát, megkondítja a harangot (muszáj neki, mert a WC így öblítôdik), jelezvén, hogy átadja a tornyot utódjának. Ha elég gyakran
szólaltatják meg a harangokat, egy könnyed kis dallam csalogatható ki belôlük. A legjobban sikerült melódiákból készült kazetta megvásárolható a pénztárnál.
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MÉSZÁROS ERZSÉBET • PÁLYÁZAT ‘98

Az alaprajzi elrendezés visszavezethetõ korábbi mûvekre: a vendéglõtervsorozat, a szentendrei szolgáltatóház, majd a szintézist jelentõ sárospataki mûvelõdési ház ölelõ-befogadó gesztust közvetítõ kialakítására. A funkcionális cellák körülölelik a közösségi teret. Azonban a fülkék nincsenek elválasztva egymástól, így átlátások, összenézések keletkeznek.
A szocialista lakásépítés gyakorlatával szemben szabad folyást enged a kommunikációnak, így a beszédet nélkülözõ arcjáték, mimika
eszköztárának gazdagodását is elõsegíti. Nem utolsó sorban a fent említett térstruktúra okozataként válhat
egyén a közösség részévé, válhat az
egyén sikere közös értékké.
A WC-fülkék formai kialakítását
tisztázandó vissza kell nyúlnunk a
múltba, és a Makovecz Imre társaival, Gerle Jánossal és Sáros Lászlóval folytatott mozgáskísérletei alapján felállított alapmodelleket még
egy alaptípussal ki kell egészítenünk. Az ott valami módon kifelejtett „kisméretû kerek nyílás fölé
guggoló ember” határállapotait modellezõ felület ad segítséget a forma
megértéséhez. Ezek a guggoló figurák veszik körbe a közösségi teret,
amelyeknek erdõt szimbolizáló kialakítása utal a hajdani vállalati kirándulások alkalmával WC-t nem találó versenyzõk utolsó menedékére.
A „szimmetriasíkon” élô ember
számára a föld alatti világ ugyanúgy
létezõ, mint a föld feletti, ahogyan
a fáknak a Föld belseje felé is nõnek
ágaik. A terv egyben világosan rámutat arra is, hogy aki az Alvilágba,
Pokolra kerül, annak elég sz…
vagyis hogy rossz.
A közösségi tér közepén az
opeion, a szabad nyílás, a szem a
transzcendentálisra biztosítja, hogy
ezen keresztül a lélek (khm…) szabadon elszállhat. A kapuõrök Janusarcú fejfák, amelyekben saját magára ismer az ember: befelé menet az
„elõtte” kínzó, meggyötört arcú felünkkel találkozunk, kifelé jövet az
“utána” felszabadult, életigenlõ, optimista önmagunktól vehetünk
búcsút a következõ találkozásig
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Enni kell, mert szarni muszáj
– mondta mindig öreganyám. Az anyagcsere természetes és szükséges.
Létszükségletünk. Elválasztani egymástól a jót s a roszszat, mely küzd bennünk.
Lelki misztériumaink fizikai
kivetülése ez. Kiválasztjuk a
jót, beépítjük, s a salakot kilökjük magunkból.
S mégis, ahogyan a Jin
nem létezhet a Jang nélkül,
úgy mi sem tehetjük függetlenné magunkat. A salak, kikerülve körünkbôl, s a nagyobb körön folytatva útját,
immár megtermékenyítô
Áldássá válik, hogy átalakulva belépjen újra szervezetünkbe. Így válik relatívvá
a jó és a rossz fogalma. Nem
létezik többé kétség, de felépül a szerves egység. Minden a felületeken történik,
az anyagcsere éppúgy, terek felépülése, bomlása.
Misztikus kapcsolat van
tehát a felület és a tér között.
Az ember, mint a folyamat
fontos, központi alakja, angyala, szintén felületet alkot, mely nyitott, s egyszerre zárt egységet határol.
Újabb csodás ambivalencia.
Tehát az ember, a szükségét
végzô ember méltó kifejezôje a Világ kibukkanó csodájának.
Eddig senki sem merte
vállalni a folyamat és a tény
felelôsségét. Eldugott, félreesô budikban szégyenkeztünk. Fel kell szabadulnunk
hát a görcsök alól; az elnyomott, elfojtott Csodát méltó
helyen, közösséggé kovácsoló teljes szépségében
kell megélnünk. A kör bezárul, a folymaat zajlik, s az
élet – mozgásban az élet –
végre halad kiteljesedése
felé.
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Riedl Béla

RÉGI IDÔK BUDIJA • 1898
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Riedl Béla

Jánszky Béla
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1901, 1905 • RÉGI IDÔK BUDIJA
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Hoepfner Pál

RÉGI IDÔK BUDIJA • 1907, 1912
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Riedl Béla
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1937 • RÉGI IDÔK BUDIJA
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Dobos László, László Attila, Gáts András

RÉGI IDÔK BUDIJA • 1974
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Dobos László, László Attila, Gáts András
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1974 • RÉGI IDÔK BUDIJA
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Kérjük, hogy a kiadványt lehetôleg a vécén ülve forgassa,
hogy a megkönnyebbülés érzése az építészeti gondolatokhoz rögzülhessen.
Ha mindeközben eszébe jutna valami, azt erre az oldalra jegyezze fel, vagy rajzolja le.

Eszenyi Ákos

Kiadó: a Mûegyetem harmadéves építészhallgatói
– ösztökélése céljából a Kós Károly Egyesülés

A Szerkesztó segítôre vár
egyik árnyékszéktechnikai kísérletéhez

