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Bodonyi Csaba
Az elsõ tárgyalt témánk a szerves építészet mibenléte
a tervezés folyamatában, példák saját munkái alapján.
Azt szeretném megtudni, mi az a mozgatórugó, ami a
tervezés közben ott belül mûködik?
Beszéljünk elõször kicsit átfogóbban a szerves építé-
szeten túl a szerves gondolkodásról és a szerves cse-
lekvésrõl. Mind a kettõ megjelenik az építészet gyakor-
latában, s a szerves gondolkodás legfõbb jellemzõje,
így a szerves építészetnek is, hogy a természetet
használja modellként. Minden tudományos gondolko-
dás is modellekre épül: vannak olyan modellek amelyek
teoretikusak, s vannak olyan modellek, amelyek a ter-
mészetet használják modellként. Általában az ered-
ményesek azok, amelyek a természetet használják
modellként.

A szerves gondolkodás másik nagyon fontos tulaj-
donsága, hogy magát a cselekvést, magát a tárgyat,
amit csinál, vagy magát a gondolati kísérletet a dolgok
önvalójából eredezteti, tehát a saját természetébõl, a
saját belsõ törvényszerûségeibõl bontakoztatja ki, és
nem keres mintákat. Ennek az összetevõi nyilván ma-
ga a gondolkodásmód egyszer, másodszor a hely, a
hely szelleme szûkebben-tágabban, beleértve a telket,
beleértve a település-szövetet, beleértve a települést
magát és beleértve az országot. Bizonyos mértékig,
de nem kizárólagosan az anyaghasználatot is. Tehát
én nem gondolom azt, hogy az organikus építészet
feltétlenül organikus anyagokhoz kötõdik. Azt gondo-
lom, hogy a dolog természetének, tehát a saját belsõ
törvényszerûségeinek kell megfelelnie, s ha ennek más
anyaghasználat felel meg, attól az épület még önma-
gával azonos, saját magával azonosan organikusnak
kell, hogy mutatkozzon.

Az építészetben a szerves gondolkodás a stílusok-
tól való függetlenséget jelenti. A szerves építészeti
gondolkodás nem stílus. Abban a pillanatban, ahogy
stílussá válik, probléma van vele. Hisz egyrészt ahány
feladat, annyi féle képpen kell, hogy végiggondolja a
szerves gondolkodó a feladatát, és ahány ember annyi
féle képpen vélekedik a szerves gondolkodás segít-
ségével. Tehát a szerves gondolkodáson belül is alter-
natívák vannak, ez pontosan a szervességének a
sajátja.

Ezt reprezentálják a Kós Károly Egyesülés
mestereinek munkái is.
És ez így jó. A szerves építészet történetileg nem hu-
szadik századi, nem is Frank Lloyd Wrightnál kezdõdik,
hanem valamikor a népi építészeti, vagy az építészet
nélküli építészetben kereshetjük a gyökereit. A mûépí-
tészetbe lényegében Frank Lloyd Wright emelte be.
Akkor vált mûépítészi attitûddé, s attól kezdve beszél-
hetünk az organikus építészetrõl, mint mûépítészi
szellemi vonulatról. Addig pedig egy létezõ vonulat volt,

amelyet nem a képzett építészek vagy mesteremberek
mûveltek, hanem a spontán építõ közösségek, a falu-
közösségek. Ennek vannak különbözõ jelei, akár a
mediterrán égövben, akár Magyarországon, akár az
indián vagy más építészetben.

Az organikus építészetet pontosan Wright esetében
a stílusoktól való szabadulás hozta létre, vagyis minden-
féle kötöttségtõl, megtanulható tézistõl való függetlene-
dés, s ekkor került elõtérbe a hely, a feladat, a résztvevõ
személyek sajátosságaiból eredõ és összegezhetõ
építészeti gyakorlat. Ez szemben áll még a teoretikus
építészettel is (nem csak a stílusépítészettel), mely teo-
retikus építészet is tézisekre épül, és ezek a tézisek
lényegében stílusjegyekben is megmutatkoznak, s ezért
jól átvehetõk, utánozhatók, terjeszthetõk.

Az organikus építészetnek igazából nincsenek
stílusjegyei, mégis felismerhetõ a gondolkodásmódja.
Egyik jellemzõje például, hogy az organikus építész
épületei egymástól teljesen különböznek, mert feladat-
függõek. Egy teoretikus építész, mondjuk Bauhaus
vagy modernista építész épületei hasonlítanak egy-
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máshoz – felismerhetõk stílusjegyeik alapján. Tehát
az organikus gondolkodás sem formailag, sem anyag-
használatában nem kötött.

Mennyire számít a megbízóval való
érzelmi azonosulás?
Abszolút belejátszik, tehát egyik tényezõje az organi-
kus épületeknek, hogy beleépülnek a megbízói akara-
tok, a megbízói érzések, a megbízóval történt viták,
tehát az egész szituáció megelevenedik az épületben,
amely azt létrehozza, túl az eddig felsoroltakon.

Ebbõl az is következik, hogy az organikus építészet
csak regionális lehet, a hely szelleméhez kötõdik, a
településhez kötõdik, a nemzeti hagyományokhoz kö-
tõdik, de ugyanakkor az egyetemességhez is, tehát
legalább olyan mértékben tud internacionalista lenni,
mint a modernista épületek. Az furcsa, és elgondolkod-
tató tény, hogy az organikus építészet mûépítészetbe
történt beemelése Wright által egyidejû a funkcionaliz-
mus megjelenésével, amely a stílusoktól próbált szaba-
dulni, vagyis az organikus építészet és a modern funk-
cionalizmus egy gyökerû. Ezt manapság szeretik egy-
oldalúan értelmezni, mondván, hogy a modern funkcio-
nalizmus a Bauhaussal azonos, holott ezt Wrighték
és Saarinenék iskolája megelõzte 20-30 évvel.

Az organikus építészet ezenkívül független a presz-
tízstõl is. Nem arisztokratikus. Mert a hatalom kifejezése
vagy a presztízs álprobléma a számára. Nem olyan prob-
léma, amibõl építészetet lehetne csinálni. Nem vélet-

len, hogy a Wright épületei között a hatalom kifejezé-
séhez kötõdõ épületeket nem nagyon találni. A legfur-
csább probléma pedig az, amit nehéz megfogalmazni,
hogy az organikus építészet, dacára, hogy nagyon
egyéni gondolkodáson alapul, mégsem individualista.
Ez különösen nem vonatkozik az épületre. A múlt szá-
zad modernista gondolkodása volt az, amely indivi-
dualista közelítése miatt szétverte az organikus városi
szövetet. Mert nemcsak organikus épület létezik, ha-
nem organikus település is. A szervesség egyébként
inkább településléptékû; legyen az város vagy falu.

Ma inkább országos, mint regionális pályázatokat
hirdetnek az építészeknek. Tudhat-e egy Borsodban
felnõtt, onnan táplálkozó, ott dolgozó építész helyes
válaszokat adni somogyi, pécsi, szegedi pályázato-
kon feltett kérdésekre? Mennyire lehet jó az, ha egy
budapesti építész minden megyében megjelenik, s
letesz egy házat?
Azt gondolom, hogy a képességektõl függ. A képes-
ségétõl függõen igenis tud mindenki bárhova tervezni.
A kínaiak azt vallják, hogy az egyes által minden meg-
ismerhetõ. Ha valaki önmagát ismeri, a világot is megis-
merheti, ha valaki elmélyült egyfajta gondolkodásban,
akkor képes kreatívan közeledni egy olyan hely problé-
mája felé is, ahol addig nem élt, mint Wright a tokiói
szálloda vagy Jorn Utzon a Sidney-i operaház esetében.
De alázat nélkül ez nem megy, tehát azzal a hellyel
való érzékeny azonosulás, informálódás és bizonyos
fokú együttélés nélkül, történelmi ismeretek nélkül. Én
soha nem éreztem magam – tanyasi gyerekként – hát-
rányban a városi problémák esetén, gondolom így van-
nak a városiak is a faluval. A nagyon jó építészek,
bárhol is dolgoznak, sikerül tökéleteset alkotniuk.

A Káli-medencében tett látogatásunkkor Somogyi
Gyõzõ úgy fogalmazott a vándoroknak, hogy
szerinte le kell költözni az értelmiségieknek arra a
helyre, ahol dolgozik – ott kell élnie, ezer szállal be
kell illeszkednie, át kell vennie a helybeliek
szokásait, s akkor felelõsen, érzékenyen tud
beavatkozni.
Az építészeti érzékenység és empátia alkalmassá
tehet egy építészt, hogy a hely szellemével összhang-
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ban élõ alkotást hozzon létre, ugyanakkor más a hely-
zet egy tájjal hosszabb távon együtt élõ építésszel,
akinek ismeretei, életre szóló kötõdése és felelõssége
erõteljesebb, így ugyanolyan érzékenység mellett na-
gyobb esélye van az eredményes tevékenységre, sõt
a környezetével kapcsolatos, megbízásoktól független,
saját építészeti programja is kialakulhat, vagyis helyi
értelmiségként viselkedhet.

Nem individualista kicsit,
amit idegen építész tesz le egy helyen?
Az individualista gondolkodásnál az észnek a törekvé-
sérõl vagy a divatos gondolkodások érvényesítésérõl
van szó, a másik esetben az egyén médium szerepet
tölt be a természet és a feladat között, illetve önmaga
és a feladat között. Tehát elõáll egy olyan helyzet,
amikor az egyénben lévõ természeti törvények, a létre-
hozandó tárgyban vagy épületben rejlõ természeti tör-
vények és a természet egyetemes törvényei egybe-
csengenek. Ez kollektív szintre emelve a legérdeke-
sebb dolog, ez a városban jelentkezik, s én azt tapasz-
talom, hogy létezik ilyen archetipikus gondolkodás, egy
fészekrakó ösztön, egy kollektív tudattalan, amely a
településeket építészek nélkül létrehozta. Legyen az
falusi parasztság, városi polgárság, ezt a kollektív tu-
dattalant teoretikusan nem tudjuk megfejteni. Erre csu-
pán akkor tudunk ráérezni, ha egyrészt magunkat más-
részt a természetet is megpróbáljuk megismerni. Akkor
jön elõ, hogy a laikusok, az építészek és a közösség
véleménye együtt van, s nem az, hogy a szakmai diva-
tok mentén a szakma bizonyos épületekkel, épület-
csoportokkal egyetért, míg a közönség azt nem érti
és nem szereti. Ez azt is jelenti, hogy az organikus
építészet emberközpontú, s nem szakmaközpontú. A
szakma csakis segédeszköz vagy kifejezõeszköz.
Igazából az a feladatunk, hogy eltaláljuk azt a fajta
együttrezgést az emberek és a házak között, amely
köztük jön létre, nem pedig az alkotó és a ház között.
Vagyis nem folyóirat-tervezésrõl van szó, ami egyéb-
ként is manipulált, hanem az életnek való tervezésrõl,
tehát az épületek elsõ nyilvánosságáról, s nem a máso-
dikról. Az organikus építészet szerintem egyáltalán
nem fennkölt, hanem gyakorlatias, illetve önmagát a
gyakorlati problémákból és a szituációkból vezeti le.

Nem kerget fiktív célokat, nem talál ki magának teoreti-
kus pózokat, nem akar valamilyennek látszani, még
tulajdonképpen üzenni sem akar – sem az utókornak,
sem a szakmának, hanem önmaga akar lenni, ameny-
nyire lehet, õszintén és hitelesen.

Az organikus építészet jellemzõje még az ökologi-
kus közelítés. Ami sokkal inkább benne volt az említett,
spontán, építészek nélküli népi építészetben, mint a
mûépítészetben. Nyílván ebben is vannak felfogásbeli
különbségek, de úgy gondolom, hogy az ökologikus
attitûd jellemzõje kell, hogy legyen az organikus gondol-
kodásnak. Amellett van egy furcsa dolog, ami nem
minden organikus építészetre lesz jellemzõ: az a minta,
amit a természet ad: hogy a minimumra kell törekedni.
Egy olyan társadalom, amely a minimumra törekszik
az egyének és a közösség szintjén, sokkal bölcsebb
irányba halad, mint a maximumra törekvõ, tekintve,
hogy az elõbbinek van határa, az utóbbinak – ami ma
zajlik a világban, – nincs.

De csak mennyiségben való minimumról van szó,
mert minõségi értelemben gazdag és tartalmas kell,
hogy legyen.
A minõségnek különös szerepe van a mennyiséggel
szemben. A természet a saját lényeivel szemben a
minimumra törekszik. Jellemzõ példa a növények táp-
anyagfelvétele: mindig beáll az éppen a legkisebb mér-
tékben jelenlévõ táplálék-összetevõ szintjére, mert a
harmóniát õrzi, ha valamilyen tápanyagból kevesebb
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van, akkor az összes többit ahhoz igazítja. A minõség
belülrõl áll elõ ebbõl a törekvésbõl. Éppen ezért olyan
gondolkodókat is az organikus szellemi körbe sorolok,
mint Otto Frei vagy Sámsondi Kiss Béla, akikre nagyon
jellemzõ ez a minimumra törekvés, hogy minimális
anyaggal maximálisan nagy tereket fedjenek le. A ter-
mészetbõl vették a mintát; Otto Freinél ez közismert,
de Buckminster Fuller is ide sorolható, aki látszólag
mérnöki szerkezeteket konstruált. Nagyon sok esetben
a mérnöki gondolkodást is be tudom sorolni az orga-
nikusok közé. Lehetne Calatravát említeni, de másokat
is. Mert ott is az van, hogy a racionalitás olyan magas
szintre emelkedik, mint ahogy az a természetben van.
Tehát lassan misztikussá, majdnem mûvészivé válik,
önmagán túlmutatóvá. Úgy gondolom, ha egy organi-
kus építész végigtekint az életmûvén, akkor azt kell
látnia, mint Wrightnak: az akármilyen gazdag is, az
egyes mûvek nagyon különbözõek. Attól is válik gaz-
daggá az életmû. Ugyanakkor az is jellemzõ rájuk,
hogy sehol másutt nem lehetnének. Tehát a hely szel-
leme inspiratív eszköz egy épület létrehozásában; biz-
tos, hogy ha valaki erre odafigyel, akkor olyan ered-
mény születik, ami máshol nem jönne létre, mert ha
szervesen jelenik meg, akkor másutt ugyanaz nem
hívható elõ.

És még egy nagyon fontos dolog: a hely szellemét
csak akkor tartom hitelesnek, ha az megfordítva egy-
úttal a szellem helye is.

Azt gondolom a saját munkáimról, hogy azok kísér-
letek valamilyen módon, nagyon is függnek a helyszín-
tõl, a szituációtól, ahol létrejöttek. Nem sorolnám ide
a templomokat, azok bizonyos konzervativizmus miatt
nálam nem sorolhatok ebbe a kategóriába. De határo-
zottan állítom, hogy a legtöbb épület, középület, amit
terveztem, abból a helyzetbõl próbált megszületni,
abból a helyszínbõl próbált táplálkozni, ahol felépült.

A templomok esetében
ezek mind megadott helyszínek voltak?
Igen, sajnos mind elõre eldöntött helyszínen épült.

Ez nem okozott nehézséget?
Dehogynem. Politikai megszorítások miatt ezek a tel-
kek soha nem voltak olyan hangsúlyosak és jól meg-
választottak, mint a régi templomoknál, ahol nagyon

körültekintõen találták meg a település legfontosabb
helyét, itt meg senki nem akarta, hogy épp ott legyen a
templom. Sajópetriben is egy parasztház helyén, egy kicsi
saroktelekre került. Saroktelken van az encsi templom
is, ilyen szempontból legalább több mint egy foghíj.

Amit én nagyon fontosnak tartok, az a település-
szintû organikus gondolkodás, ezzel kapcsolatban
nagyon sok pályázatot rajzoltunk, elég sokféle cikket
írtunk. Ez egy különös probléma, amit szerintem az
jellemez leginkább – és ez lelkiismereti kérdés –, hogy
az organikusan, azaz tervezõk, városrendezõk nélkül
létrejött települések sokkal jobbak, mint a tervezettek.
Egyetlenegy tervezett településrész sem tudja azt a
színvonalat elérni, mint a nem tervezettek. Ez nyílván
azért van, mert a nem tervezett településeket az élet
teljes mûködése hozta létre, a tervezetteket pedig az
életrõl való tudás, vagyis egy szükségszerûen leszû-
kített, korlátozott tudás. Az élettõl idegen politikai, gaz-
dasági akarat, vagy presztízs semmiképpen nem tud
meghitt településrészeket teremteni.

A közösségek is szétestek, meg az értékrend, ami
régen egyenes gerincet adott az embereknek. A falvak-
ban régebben volt olyan közösség, ami egységes kultú-
rát hordozva megteremtette a saját építészeti arculatát.
Ugyanez a polgárságnál is látszik, hogy megteremtette
a saját tereit és saját épületeit.

Legérdekesebb a terek problémája, mert a múlt szá-
zad modernista gondolkodása és individualista hozzá-
állása nem teremtett építészeti tereket. Azokból a terek-
bõl élünk, amelyeket ezt megelõzõen hoztak létre. Ter-
vezett térre Magyarországon egy kísérletet tudok csak,
a salgótarjánit, amely részben sikeresnek mondható.
Mindenképpen sikerült ott egy városmagot létrehozni,
de azt a szintet, amit például a felvidéki városokban
láthatunk, ez sem tudja. Tudniillik ahhoz, hogy egy
ürességet elfogadjak, és azt valamilyen egységes gon-
dolattal építsem körbe, ahhoz közösségi gondolkodás
kell. Ha én a középkorban egy idõben élt építészek
épületeit egymás mellé rakom, abból tudok teret csinál-
ni. Ha ma élõ 50 építész termékeit összerakom, abból
valószínûleg nem lesz egységes tér. Az egymást köve-
tõ stílusok mögött egységes, archetipikus gondolkodás
volt, amely összehozta a különbözõ korszakokat, le-
gyen akár 500-600 év különbség is a megvalósult épü-
letek között. Tehát egy-egy román, barokk, eklektikus
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épület jól megfér egymással – kivéve a modern épüle-
teket. Van, amelyik megtalálja a helyét, az érzékenyebb
építészek megtalálták a saját helyüket ilyen közegben,
de valószínû, hogy a saját munkájukat nem individu-
alista módon kellett értelmezniük.

Szóval úgy gondolom, az organikus gondolkodás
legnagyobb kihívása a település, hogy a hosszú idõ
alatt természetes módon nõtt települések hangulata,
atmoszférája, emberi jellege, használhatósága hogyan
modellezhetõ, amikor nagy együtteseket kell létrehozni.
Hogy egy lakótelep mennyivel szegényesebb, mint egy
régi városrész, arról nem kell beszélni.

Mi a véleménye Dunaszerdahelyrõl?
Látta a városközpontot, amelyet Makovecz
irányításával építettek?
Nem láttam. De Komáromban jártam a múlt héten. A
felvidéki városokban az önálló szlovák nemzeti öntu-
dattal rendkívül nagy gondot fordítottak arra, hogy a
városokat rendbe hozzák. És ezek ma már tényleg
városszervezõ erejû terek Pozsonyban, Kassán, Bárt-
fán vagy Besztercebányán, de Komáromban és állítólag
Poprádon is, amit nem láttam. Ha ezeket leltározom,
és körülnézek Miskolcon, ahol élek, hát komolyan el
kell gondolkoznom a különbségen, hogy nálunk ez
miért nem jön létre.

Az organikus építészetet én tágabban értelmezem
annál, mint ami ma ilyen néven Magyarországon törté-
nik, akár a Kós Károly Egyesülésben. Beleértem a mû-
építészet mellett a népi építészeti és spontán építészeti
vonalat is, beleértem Frank Lloyd Wrightot is (õt nyilván-
valóan mindenki beleérti), de Alvar Aalto munkáit is. És
még vannak néhányan, akiket bátran idesorolhatunk,
nemcsak a lexikonok. Én az Alvar Aalto féle érzékeny,
emberközpontú építészetet nagyon nagyra tartom.

Az organikus gondolkodás inkább keleti filozófiához
kötõdik, mint a nyugati gondolkodáshoz és hát termé-
szetesen nem a pénzrõl szól. A nyugati gondolkodás
elsõsorban anyagi, a keleti sokkal inkább szellemi irá-
nyultságú. Az organikus építészet ezért természete
szerint keleti. Ha jól meggondolom, nem igényel drága
anyagokat, és semmiképpen nem hódol be a divatnak,
a pénz uralmának vagy akár a bürokráciának. A nyugati
gondolkodás attitûdje, hogy mindenütt ugyanazt kell
megvalósítani, mert úgy gondolja magáról, hogy a kul-

túrát egyedül õ képviseli. Jellemzõ, hogy ahol történel-
mileg megjelent a nyugati civilizáció, ott egyrészt a
helyi, bennszülött kultúrának lõttek, mert az európaiak
a felfedezett földrészekrõl úgy gondolták, hogy az az
övék: levelet küldtek a királyuknak, hogy felséged biro-
dalma egy újabb földrésszel gyarapodott – miközben
az másé volt. És elnevezték a hegyeket a saját nyelvü-
kön, nem vették át a helyiek szóhasználatát sem. Elég
furcsa elgondolni ugyanezt fordítva. De a saját kultúrá-
juk részének is tekintették, ahogy ez az átkereszte-
lésbõl látszik. Úgye, az elsõ gesztus az ember szüle-
tésénél, hogy nevet adnak neki, megkeresztelik saját
hitük, saját kultúrájuk számára. Így lesz a Csomolung-
mából Mount Everest.

Térjünk át a Miskolci Mûhelyre. Hogyan fogalmaz-
ható meg a Mûhely egykori szellemisége, és vajon
azok a fiatalok, akik azóta már saját mûtermükben
mai fiatal munkatársaikkal dolgoznak, a szerves
építészet nyomdokain járnak-e?
A Miskolci Mûhelyt egy mikroklíma iránti vágy, az
együtt-maradás érzelmi ösztöne és egy különbözési
vágy hozta létre, az akkori politikai, bürokratikus, tech-
nokrata berendezéstõl való tudatos elkülönülés, de
semmiképpen sem valami közös szellemi bázis. Ké-
sõbb sem jöttek létre tézisszerûen megfogalmazható
jelmondatok, inkább a minõség iránti elkötelezettség
és az ez irányú szervezõdés. Egy sajátos életforma a
kollektív házban és egy sajátos együttdolgozás és
együttgondolkodás, de mindvégig ott volt az a Plesz
Antaltól örökölt gondolat, hogy mindenkinek saját ma-
gához kell végül eljutnia, nem pedig egy guruhoz hason-
lítani. Nem is akart guru lenni ilyen szempontból senki.
Se Plesz Antal, se Ferencz István, sem én. Nem mon-
dom, hogy nem akartuk befolyásolni ezt a folyamatot,
de abban összhang volt, hogy mi is ezt akartuk, amit
õk, bár 10 év korkülönbséggel (hússzal Plesz Antal
esetében), de lényegében ezt a mikroklímát akartuk
megteremteni. Furcsa módon ez egy nagy tervezõiroda
részeként egy bizonyos határig ment, azután a termé-
szetes növekedés természetes gátakat teremtett és
természetes ellenállást is. Látszott, hogy a tervezõ-
vállalaton belül 25%-nál nagyobb helyet ez a minõségre
törekvõ, kreatív szellemiségû csapat nem tud elfoglalni,
mert magára haragítja a többieket. A 80-as évek végére,

Erdõbénye, Magita fogadó Tokaj, Toldi fogadó
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10 év után kiderült, hogy az egész vállalatot átalakítani
nem lehet, mert akkor az egész struktúrát át kellett
volna alakítani. Ez megtörtént 90-ben, de azt eredmé-
nyezte, hogy nem maradt együtt a társaság, hanem
atomizálódott. Ez természetes is, ha meggondoljuk,
hogy a mi munkánk mûterem szintû egységeket felté-
telez és egyáltalán nem szükséges hozzá egy nagy-
üzem, ahol párhuzamos folyamatok folynak egymástól
szinte függetlenül. Egy mûterem nagyságú egység kell,
ahol mindenki annak az egy vagy két tervnek a meg-
születésén munkálkodik és nincsenek egymást kioltó
és egymástól idegen folyamatok. Ugyanakkor elve-
szett a nagy tervezõvállalatnak az az elõnye, hogy
egybetartott embereket, spontán kommunikációs fóru-
mot teremtett, illetve mûködtetett szakmai fórumokat.
Az egyes generációkat egymás mellett éltette, és ez
termékeny együttélés volt. Ez most hiányzik.

Tudni kell, hogy a Miskolci Mûhely a Mesteriskolá-
hoz is kötõdött, mint az egyetlen országos szinten
elismert továbbképzési formához: egyrészt úgy, hogy
elvégeztük, másrészt úgy, hogy a mesterek is voltunk,
s így a fiatalok harmadik generációja is részese lehetett
annak a természetes, szellemi emberré válási folya-
matnak, amelyet a kínaiak úgy fogalmaznak meg, hogy
az ember elõször megszületik a szüleitõl, aztán a taná-
raitól, végül mestert választ, és lényeges, hogy önmaga
és mások mestere lehessen. Azt mondhatom, hogy
ezen én is átmentem, mások is; de nem látok rá bizto-
sítékot, hogy így folytatódik-e tovább. Mindenesetre
megjelent már a negyedik generáció is, akik bizonyos
mértékben kötõdnek a nálam 10 évvel fiatalabbakhoz.
Hogy mennyire szerves vonulat a Miskolci Mûhely, arra
inkább azt mondanám, hogy egymással rokonszenve-
zõ építészek csapata. De megérintett sokakat. Nagy
mértékben megérintette Ferencz Istvánt, Rudolf Mihályt,
városépítészetben Horváth Zoltánt és Szõke Lászlót –
gondoljunk a mezõkövesdi Hadas településre. Telepü-
lésszinten biztos, de építészeti téren is vannak olyanok,
akik ehhez a körhöz közel állónak tekinthetõk. Fõleg
akkor, ha tágan értelmezzük az organikusságot.

A Miskolci Mûhelyt az organikus építészethez köti
a belsõ tér kiemelt fontossága. Ennek felismerése
Wrightnál megtörtént, sõt Lao-cénél megtörtént (Wright
is rá hivatkozik). A Miskolci Mûhely hozzátett az orga-
nikus gondolathoz, hogy azt városi szinten elemezte,
amire még Wrightnak sem voltak igazi válaszai. Az
organikus városfejlesztési modell tekintetében komoly
eredmények születtek, elsõsorban nemzetközi város-
építészeti tervpályázatokban tetten érhetõen. De ennek
a szemléletnek komoly hatása volt a városépítészeti
tevékenységre, beleértve a késõbb ebbõl kifejlõdõ fõ-
építészi munkákat is. A teret egyben taktikai elemként
is használtuk abban a korban, amikor az anyagi megkö-
töttségek és tipizálás erõs kötöttséget jelentett. Takti-
kai elem volt egy anyagilag kiszolgáltatott korban, mivel
a tér az, amely egyedül és kizárólag az építész döntési
kompetenciájába tartozik. Az építészeti térrel való bá-
násmódnak függetlensége és szabadsága lehet bár-
milyen kötött korban.

A generációs átöröklés borzasztóan fontos minden
mesterségben. Meg tudom mondani egy tervzsûrin
ülve, hogy kinek volt mestere, kinek meg nem. A legha-
tározottabban lehet látni a terv kultúráján, mélységein,
felesleges sallangjain, amiket egy mesternek kell
leszabdalnia. Ennek a szakmának nincs is más útja,
mint a mester-tanítvány viszonyon keresztüli fejlõdés.
Az a fiatal – legyen bármilyen tehetséges –, aki nem
áldoz arra idõt és energiát, hogy egy mester mellett
tanuljon, igazából nem tud a szakma mélységeirõl.

Az ön mestere Plesz Antal volt. A vándoriskola
jelenlegi struktúrája szerint hat mestere is van
egy fiatalnak.
Én olyan Mesteriskolába jártam, ahol egy mesterem
volt, akit én választottam. Ez elegendõnek is bizonyult.
A mesteriskola nem arról szólt, hogy különbözõ szak-
mai attitûdökkel ismerkedjen meg az ember, hanem
egy nagyon intenzív, leplezetlen és kiszolgáltatott szel-
lemi viszonyt jelentett egy fiatal meg egy idõs építész
között. Ez csak akkor hatékony, ha teljesen nyitott és
teljesen õszinte és túlmutat a mindennapi feladatokon.
Tehát nem együttmûködést, inkább egyfajta együttélést
jelent. De történelmileg is így volt ez. Az inas és a
mester viszonya is több volt egy céhnél, vagy egy
mûhelyben – ahol esetleg sepregetéssel, gyerekringa-
tással és egyéb mellékes cselekvésekkel egészült ki.
Mindig a bizalom arányában bõvítették azt a tevékeny-
ségi kört, amit a fiatal megtehetett. Közben a mester
élesen figyelt, s el kellett hogy kapja azokat a pillana-
tokat, amikor az önmagára találásban be tudott segíteni.
Ez lehetett erõteljes vita, durvának tûnõ beavatkozás,
és lehetett simogatás is. A mesteriskolában ez meg-
változott, csak az én idõmben volt még így. Ma ott is
van egy széles körük a mestereknek, egy másik körük
a tanítványoknak, s szinte egy kalapból húzzák ki
egymást.

Ez pályázatonként ismétlõdik.
Biztos az a szándék, hogy minden mester mindenkihez
tartozzon. Szerintem a többnejûség itt se mûködik. Az
lehet, hogy egy fiatal kipróbál több mestert, mert nem
tudja eldönteni, hogy milyen irányba akar fejlõdni, de
biztos vagyok benne, hogy egynél ki kell kötnie a végén.

Tokaj, Dobogó Pincészet
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Tehát a hat mestert soknak tartom. Nem a számuk miatt
elsõsorban, hanem mert fél év nem elég arra, hogy ez a
meghitt emberi viszony kialakuljon. Pedig ez az a kö-
zeg, amelyen keresztül a tudás, az ismeretek közleked-
nek. Olyan hosszúnak kell lennie a tanítvány-mester
viszonynak, hogy szinte megúnják egymást és az az
igazság, hogy ez valamilyen konfliktussal kell, hogy
végzõdjön. Egyrészt az együttdolgozás során olyan
szoros érzelmi viszony alakul ki, másrészt a szakítás
mindenkit megsebez valahol – a mestert is, a tanítványt
is. De a tanítványnak a szakítás szükségszerû lépés,
a mesternek mindenképpen fájdalmas, hiszen olyan,
mintha a saját gyermeke hagyná ott. De muszáj kirepülni
a fészekbõl, és aztán a visszarepülés is megtörténik.
Az én esetemben ez barátsággá alakult Plesz Antallal,
és ugyanolyan intenzív, mint régen. A nálam fiatalab-
baknál is láttam ilyen eltávolodást, és látok egy új köze-
ledést is, tudom, hogy ez így mûködik.

A mesterválasztásnak nem csak ez az eleven for-
mája van, az embernek az olvasmányain, az érdek-
lõdésén, a családi kapcsolatain keresztül is lehetnek
mesterei. Akik a szellemi fejlõdéséhez valamilyen
építõkövet hozzá tudtak tenni. Fel is tudok sorolni néhá-
nyat: Lao-ce, Sámsondi Kiss Béla, Weöres Sándor,
Hamvas Béla. József Attilától Ady Endrén át sok em-
bert tekinthetek mesteremnek. Van, akinek Jézus a
mestere.

Két nagy témánk még a fõépítészi tevékenység,
és a hagyomány értelmezése az építészetben.
Amikor a ma becsült értékek, különösen a település-
szintû értékek létrejöttek, akkor nem hogy fõépítész
nem volt, de még építész sem. Hanem volt valami,
amit ma építészeti kultúrának nevezünk, volt építészeti
közmegegyezés, nem a profiké, hanem mindenkié: a
faluban a parasztoké, a városban a polgároké. Ha ez
most megvolna, nem lenne szükség fõépítészre – de
ez a kultúra elhalt.

Szakmán belül eltorzult, azon kívül meg megszûnt.
A szakmán belül az individualizmus felé ment el a
dolog, az úgynevezett fejlõdés, a tömegkultúra pedig
a népzenével, a mesékkel, a spontán tánccal együtt
úgy tûnik, hogy kihalt. Most ezt a kultúrát kellene a

fõépítésznek hivatalból, profi módon pótoln, mint olyan
valakinek, aki ezt a kultúrát képes felismerni és tovább-
adni a tanultsága alapján. Képes különbségeket tenni,
ráérezni egy helyre, képes ezt a kultúrát a mai építési
folyamatokban újraéleszteni – egyrészt mint hagyo-
mányõrzést, másrészt, mint új dolgok terjesztését.
Tehát a fõépítész missziót tölt be egy település éle-
tében, felelõs a hely színvonalának emeléséért. A fõ-
építész nem lehet individualista, ami az építészek
között esetleg elfogadható, egy fõépítész számára a
város nem lehet expo jellegû képzõdmény, ahol egy-
mással versengõ épületek sorakoznak, hanem egysé-
gesen magas színvonalú, ugyanakkor sajátos karaktert
hordozó közeget kell megteremtenie, ami az átlag-
épületek sokaságán múlik.

Cesky Krumlov kis reneszánsz város. Ilyet nem
lehet tervezni, és nem tudom, hogy melyik épületet
lehet kiemelni, talán a katedrálist meg a várat. A többi
egy nagyon magas szintû átlag, térszerkezetében is
egységes kultúrára törekvõ. Baromi szorosan vannak
itt a házak egymás mellett, mert kevés volt a hely, de
a nagy teret keményen kihagyja. Akármilyen szûkös
is a völgy, ahol fekszik, a térre szükség volt, az szer-
vezi az egészet.

Tehát a fõépítésznek mindazokat az anyagiakon
túlmutató szempontokat fel ismernie és tudnia kell
érvényesíteni egy településen, amelyeken a telepü-
lésszerkezet, és az erre épülõ házak építészeti karak-
tere múlik. Tudnia kell, mi az, ami folytatásra érdemes.
A fejben egy építészeti tipológiát kellene hordoznia.
Amikor találkozik egy építési igénnyel, azt az õ tudásá-
val kell ötvöznie. Minden építési feladatot, legyen az
kapu-csere, portál vagy egész épület, szentnek kell
tekintenie, s alkalomnak arra, hogy valami megszüles-
sen a város érdekében. És erre rá kell tudnia bírni az
építtetõt is. Úgy gondolom, hogy az elsõ fõépítésznek
mindig nehéz dolga van, a másodiknak könnyebb, a
harmadiknak még könnyebb, a negyedikre talán nem
is lesz szükség.

Feléleszthetõ az építészeti kultúra az építtetõben,
aki korlátozott pénzügyi keretben gondolkozik?
Bízom benne, hogy bizonyos mértékben feléleszthetõ,
persze itt nagy erõk mûködnek, amelyek eltérítik az
embereket. Nagy erõ a pénz uralma, és nagyon kis
erõ a környezeti értékteremtés igénye. Ez egy küz-
delem a pillanatnyi és a hosszútávú érdekek között,
az identitás és a globalizációs folyamatok között, a
regionális értékek és az internacionalista törekvések
között.

A fõépítészek 3-4 évre becsülik, mikor már
meghallják a hangjukat a városban, s 10-12 évre,
amire ennek látható az eredménye.
Én csak a tokaji gyakorlatomat tudom átlátni, az való-
ban 10 év után eredményezett erõteljes, érzékelhetõ
változást. Azt szoktam mondani, a városnak fel kellene
zárkóznia a hatputtonyos aszúhoz, s ehhez 10 éven-
ként lehet egy puttonnyal bedolgozni a városba, tehát

Tokaj, Dobogó Pincészet
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Tokaj majd 2050 körül éri el azt a színvonalat, amit én
szeretnék.

Lehet, hogy jön egy új fõépítész, aki más irányt
követ, és ellentétes folyamatok erõsödnek fel?
Garancia-e a fõépítész arra, hogy a település
értékei gyarapodjanak?
Az nem biztos, hogy ahol van fõépítész, az jó. Nagyon
sokan hivatalnoki munkának tekintik a saját felada-
tukat, jogszabályokat sorakoztatnak fel maguk mellett
és szakmai érvek, meggyõzés, érzékenység és rá-
hangolódás helyett paragrafusokat citálnak. Jogilag
bármi rendben lehet, attól még lehet építészetileg za-
varos és értéktelen.

Ma már ott tart a tokaji városlakókkal a kapcsolata,
hogy megállítják az utcán egy-egy kérdéssel.
Ez most valóban elkezdõdött, a helyiekben is felébredt
a felelõsség a saját házzukkal kapcsolatban, õk is
akarnak hozzá tenni valamit az eredményekhez, ezért
maguktól keresnek meg. Sok esetben majdnem mûve-
zetés szinten konzultálunk egy-egy épülõ ház mellett.
Nem mondom, hogy ez teljesen általános, vannak
építési engedély nélküli házfestések és építkezések
is. Különösen a betelepülõk azok, akik nem érzik a
hely, pontosabban a saját maguk tevékenységének a
fontosságát, a velem való egyezttés szükségét. De
van aki éppen azért jön ide, mert a hely vonzó, ha ez
korlátokat szab is az õ szabadosságának, és igyekszik
nem kirívóan viselkedni és az értékeket gyarapítani.

Tokaj hagyományai, történelmi múltja milyen
városfejlesztési lépéseket engednek meg?
Minden városnak saját genezise van, ez bizonyos mér-
tékben ugyan hasonló, de elõször ezt kell megfejteni,
majd amikor sikerül, ezt kell folytatni. Ennek több szint-
je van, az egyik leglényegesebb dolog a természeti
adottságok, az ebbõl levezethetõ városszerkezet, az
utcák és terek hálózata, ahogy az folyamatosan, álta-
lában egy magból kiindulva, burjánzik, mint egy tele-
vény. Ilyen érdekes dolognak tartom, hogy a hagyo-
mányos városok utcahálózata az általában Y-elágazá-
sú, mint egy falevél. Tehát hasonlít egymáshoz a fák
erezete, az emberi érhálózat, és a utcák hálózata is
folyószerû; tehát amiben áramlik valami, az ugyanazt

a szerkezetet hozza létre. Sosem jön létre magától
derékszögû keresztezõdés. Ugyanakkor nem mondom
azt, hogy feltétlenül a hagyományos szerkezetet kell
folytatni, ennek vannak transzponált, fejlettebb változa-
tai. Elõször jöttek a derékszögû elágazások, amiket
lámpázni kellett, mert nem mûködött, a legújabb válto-
zat – ami mindkét szintû fejlõdést biztosítja – a körfor-
galom. Amikor rájövünk arra, hogy a derékszögû elága-
zás nem jó, és csinálunk körforgalmat, akkor nem te-
szünk mást, mint visszatérünk a hagyományos válto-
zathoz úgy, hogy a korszerûség is benne van, t ezzel
csupa önvezérlésû Y-elágazású csomópontra bontot-
tuk szét, Minden leegyszerûsödik, egyirányú forgalmak
vannak. Azt akarom ezzel mondani, hogy a dolgok
természetes mûködésének felismerése nem jelenti
azok utánzását, hanem a megértését és újraalkal-
mazását.

A hagyománynak sok más eleme is van, a lépték,
az anyaghasználat, a térarányok, a részletek, a kerí-
tések, az ablakok díszei, azok méretei, bizonyos vá-
rosi terekben kialakult szokások, amelyek inkább tár-
sadalmi hagyományok már. Úgy vagyok a hagyomány
és a korszerûség kapcsolatával, hogy ami új, azt
újszerûen kell megoldani, de ami régi, azt nem feltét-
lenül. Akik a múlt században repülõgépet terveztek,
új megoldásokat kellett keresniük. De ha egy gombot
kell felvarrni egy ingre, arra van egy több évszázada
bevált módszer, nem kell újat kitalálni. Egy lakóépület
esetében sem, mert az nagyon régen kimunkált dolog.
Sokkal jobban érzik magukat az emberek egy régi
házban, és otthonossá tudják tenni maguknak több
évszázad után is, legyen az parasztház vagy polgári
ház. Pont a történelmi sugárzása miatt ad többletér-
téket. Ami miatt a hagyomány még nagyon fontos,
hogy a város történelmünk tárgyi lenyomata. Tehát
identitásunk tárgyi bizonyítékaival van körbevéve,
épületekkel, amelyekhez történetek kötõdnek. Az egy
idõben létrejött negyvenezres avasi lakótelepbõl a
történelem hiányzik, és sajnos úgy tûnik, hogy a kon-
cepció zártsága miatt nem is rakódhat rá a történelem.
Tehát egy múlt nélküli és jövõtlen lakóhely, nem tud
a történelem tárgyi lenyomata lenni. Magyarul: egész
nemzedékek nõnek fel úgy, hogy nem találkoznak a
történelem építészeti formáival.
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Csoda, hogy ebbe a zárványként létezõ
városrészbe be tudott ékelõdni
Ferencz István templomegyüttese.

Az egyfajta másság, olyan építészeti minõség, ami
nem is az idõt fogja jelképezni, hanem az építészeti
kultúra magasabb szintjét. Egy új városhoz (mondjuk
Tiszaújvároshoz vagy Dunaújvároshoz) képest azért
fontos történelmi városban felnõni egy gyereknek, mert
a történelmet tárgyi értelemben megtanulja. Aki egy
lakótelepen nõ fel, az nem találkozik vele, csak amikor
elmegy Olaszországba és Sopronba. Ezért nem szabad
bontani, a térbeli hagyományokat meg kell õrizni, mert
az a történelem megõrzése.

Van olyan álláspont, amely a történelmi romok
egykori tömegeit vasbeton lemezekkel vagy
légiesebb szerkezetekkel próbálja megidézni.
Azt állítják, hogy meg kell tudni különböztetni a
régitõl, amit ma teszünk hozzá.
Ez az Athéni Kartának megfelelõ gondolkodás a tár-
gyakról, az épületekrõl. Bevallottan az anyagot tekinti
elsõdlegesnek, és nem a teret. Nem a dolog szellemét,
hanem az anyagi valóságát, s ezt didaktikusan be akar-
ja másoknak mutatni. Ezzel szemben áll az olyan meg-
újítás, mint a sinto szentélyeké Japánban, melyeket
25 évenként újraépítenek. Azt is mondhatnám, hogy
az emberi sejtek is hét évente kicserélõdnek anélkül,
hogy a saját identitásunkat elvesztenénk. Az anyag
kicserélõdik, a személyiség megmarad. Ha egy élõ,
mûködõ térben kell mozogni, s nem heverõ romok kö-
zött – sokkal élõbb a dolog. Én nem tartom hamisnak,
ha a teret elsõrangúnak tekintve rekonstruáljuk annak
teljes valóságát, mert a szellem fontosabb, mint az
anyag. Hadd mondjak egy példát, ami azt is mutatja,
hogy mennyire tudathasadásos a mai építészeti
közigazgatás, amely a mûemlékeket, a régi építészetet
kultúrának tekinti, a kortárs építészetet meg nem. Ezt
demonstrálja az is, hogy egyik a kultusz-minisztérium-
hoz tartozik, a másik hol ide, hol oda. Tíz év alatt
most az ötödik minisztériumnál van, ami a zenére vagy
irodalomra vonatkozóan nyilvánvaló abszurditás lenne.
Még abszurdabb helyzet adódik, ha valaki egy mû-
emléki kastélyban egy belsõ falon ki akar bontani egy
ajtót, fél évig járhat az engedély után. De ha valaki
Miskolc-Tapolcán egy kastélyt – általa klasszicistának
mondott, amúgy pedig eklektikus-zûrzavaros stílusban
– akar felépíteni, azt minden további nélkül megteheti.
Ez elég furcsa helyzet. Ugyanakkor nem vagyok híve
a Patyomkin-falként használt régi építészeti elemek-
nek. A régi házakon, egy-egy nagyobb középületen
több stílus jegye is megtalálható, mert egyszerûen
mindenki a saját korát hozta természetes módon. Amíg
a stílusok mögött lévõ archetipikus gondolkodás
összefogja a házakat, addig nincs is baj sem az utcák
és terek szintjén, sem a részleteket illetõen.

Milyen kihívást jelent az a legutóbbi léptékváltás,
hogy Tokaj után az egész világörökségi terület

fõépítésze lesz? Ez inkább egy új szervezet
felépítését jelenti, mintsem egy újfajta hozzáállást.
Jól összefogott csapatnak kell a háttérben állnia,
hogy a nagyobb tájegység szakmai irányítása
sikeres legyen.

Egy regionális feladat meghaladja egy ember idejét és
képességeit. Csak csapatmunkaként képzelhetõ el.
Eredményesen úgy mûködhet Tokaj-Hegyalján, hogy
minden egyes településnek van saját fõépítésze, és
õk képesek összefogni. Bizonyos elveket meg lehet
fogalmazni, ami általában az egész tájra vonatkozik,
például színezésben. Nemrég jöttem rá, hogy a hagyo-
mányos színezés a földfestékeken alapult. Meg fogom
csinálni, hogy egy színkártyából kitépkedem az összes
olyan színt, amit földfestékbõl nem lehet kikeverni.
És az lesz a tokaj-hegyaljai színkártya. A rendezési
tervek külön-külön készülnek, de jó lenne, ha a kultúrtáj
miatt a külterületi szabályozás egységesen történne.
Különbözõ irányokat meg lehet szabni, mint hogy a
kábeleket dugjuk be a föld alá.

A népmûvelõtõl az agronómusig sokkal több
szakmát át kell fogni a tájjal ennyire szoros
szimbiózisban élõ településeknél.
Van ennek egy interdiszciplináris vetülete nyilván, több
szakmát érintõ ügyek ezek, beleértve a vízgazdál-
kodást, a környezetvédelmet és a mezõgazdaságot;
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a szõlészet, borászat és egyéb rangos szakmák dol-
gait kell itt koordinálni; a kultúrtáj nem csupán építészeti
ügy. Ez a legnehezebb, mert Magyarországon külön-
bözõ minisztériumok különbözõ, összehangolatlan tör-
vényekkel látják el a saját területüket, amit senki nem
koordinál. Lehet, hogy egy kultúrtáj esetén ez fõépí-
tészi vagy politikusi feladat vagy mind a kettõ.

Tokajban ki készíti a rendezési tervet?
A mai településrendezésõk mennyire érzékenyek,
mennyire körültekintõen készítik elõ a város
fejlesztésének évtizedeket meghatározó döntéseit?
Azt látom a zsûriken, hogy egy jogszabályi terror folyik
rendezés címén; ülnek a szakemberek a rajztáblák
meg a zsûrik elõtt és jogszabályokat vagdosnak egy-
más fejéhez. Ha már egy rendezési terv jogilag rendben
van, mert a közgyûlés jóváhagyta, akkor mehet a
végrehajtás – akármilyen rossz is az. Egyszerûen ma
sincs nyitott metodikája a településrendezésnek. Az
lenne a kiút, hogy a szerkezeti tervekig kellene egy
egylapos rendezési tervet csinálni, a többit rá kellene
bízni a városi fõépítészre, a város lakosságára, mert
állítom – szemben a rendezési tervek mai gyakorla-
tával –, hogy az építészeti minõség nem kormányzati,
hanem önkormányzati ügy. Volt már kormányzati ügy
egy ideig, látjuk mi az eredménye. Maga a jogszabály-
rendelet és a paragrafusok országosak, igaz, hogy helyi
rendeletet lehet mellé rendelni, és ezt a közösség elfo-
gadja. Ugyanakkor egyetlen olyan törvényünk sincs,
sem építészetben, sem városépítészetben, amely a
minõséget garantálná.

Sok rendezési terv a saját identitását sem ismeri
fel, itt van például a miskolci, amely a Szinva-patak
városi szerepét nem érti. Belenyugszik abba, hogy ez
a földrajzilag nagyon fontos elem, amire a város szerve-
zõdött, szennyvízcsatorna lett. Nem úgy kezeli, hogy
ez a város humán tengelye, amire sokminden rászer-
vezhetõ, hanem elfogadja, hogy ez egy csatorna. A
rendezési terveket létrehozó szellemi kapacitás sokkal
szûkebb annál, mint ami elmélyült munkához szüksé-
ges. A tervezõk kéthetente 3-3 új tervet hoznak be,
látjuk a zsûriben, hogy még a rétegvonalas térképek
is hiányoznak spórolás céljából. Hogy jutna akkor idõ
a település lelkületének, építészeti tipológiájának meg-
fejtésére, csak a szakmai rutin érvényesül, ami minden
települést egyformának tekint. Vannak kivételek, de
azok nem ilyen hatékonyak.

Sokszor a legészszerûbb beavatkozást is
lehetetlenné teszi a szabályozás.
Igen, a rossz szabályozás. Az sem tudná betartani,
aki kitalálta. A másik probléma, hogy az életet akarják
megtervezni. Voltak modernista kísérletek, ahol azt
mondták, hogy az építészet az életet is szabályozni
fogja. Ez marhaság, az építészet sose fogja az életet
szabályozni, az a jó, ha ezzel nem is kísérletez, hanem
alázattal szolgálja.

Az építészeti magatartást valahogy megfertõzte a
képzõmûvészeti magatartás, amely jellemzõen önmeg-

valósító és nem szolgáló. A képzõmûvésznek nem
kell szem elõtt tartania semmiféle közvetlen és meg-
másíthatatlan hatást. Nincs ilyen felelõssége az ember
vagy környezet iránt. Egy város esetében avantgard
szemléletre, önmegvalósításra, valami új utópiára töre-
kedni (az összes utópisztikus törekvés rosszabb ered-
ményre vezetett, mint amilyen a régi volt) felelõtlenség.
Építészeti magatartás az, hogy megértem egy település
értékeit és a természetét építészetileg értelmezem.
Mert mindenki felfogja, aki ott lakik, csak éppen építé-
szetileg nem tudatosítja magában, nem tudja megfo-
galmazni sem, hogy ahol naponta jár, arra mi a jellemzõ,
milyenek a tetõk stb. Egy építésznek ezt az egész
tudatalatti átélést tudatos szintre kell emelnie.

Nem lehet, hogy a képzõmûvész attitûd onnan ered,
hogy ma a társmûvészetek kevesebb szerepet
kapnak egy épületen, és az építész saját maga
próbálja ezt pótolni a saját eszközeivel?
Régen építész és megbízó egyaránt érezte,
hogy a ház utcai homlokzatára kell mondjuk két
szobor, mert egy adott korban ezzel lehetett
kifejezni azt, amit a háznak ki kellett fejeznie.
A baj az, hogy ha ma valaki díszít, az visszanyúl az
idõben, nincs saját díszítõ kedve és saját szokása.
Régen, ha nyitottak egy ajtót, azt leszegték, ez egy-
forma volt. Hogy hogyan szegték le, az volt a stílusbeli
különbség. Ez az, ami miatt össze lehetett építeni eze-
ket a házakat egy utcában, több évszázados különb-
séggel is. De minden kornak megvolt a maga díszítõ
kedve. Talán még a tájaknak is. Ma ilyenfajta nevelte-
tésünk, általános ismeretünk nem nagyon van (nem
csak az építészekre gondolok), ennélfogva állandóan
visszanyúlunk az idõben. Az újgazdagok kastélyainál
folytonosan visszanyúlnak a régi korokhoz, és azok
építészeti elemeivel próbálnak reprezentálni. Magyarul
sem a mai újgazdag, sem annak építésze nem tudja,
hogyan kell reprezentálni. A régi arisztokrata, aki szel-
lemileg is az volt, és az õ építésze, meg a nyergese,
a varrónõje, a szakácsa meg a kertésze, az mind tudta.
Tudta az épületszobrász és a fehérmunkás, és az ács
tudott olyan tornyot rittyenteni – csak nézzük meg a
Loire-menti kastélyokatt, hogy mik vannak ott! Megvolt
a saját kultúrájuk, s ma a díszítõkedv mögött, ha van
is, nincs tudás, korízlés, nincs mai díszítõkultúra.
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Optimisták vagy pesszimisták legyünk?
Merre halad a világ? Lesz-e fordulópont?
Lesz, amikor a pénz hatalmának összes ellentmondá-
sa kiderül, és hogy így nem mûködtethetõ a világ. A
pénz hatalmára épülõ, felesleges fogyasztást serkentõ,
a természetet kizsigerelõ társadalmi rend elõbb-utóbb
olyan ellentmondásokhoz jut, hogy bölcsebb belátásra
kényszerül. Ez szerintem egy felelõs globalizmus lesz,
amelyben az összes résztvevõ érdekei közös érdekké
alakíthatók, nem pedig egy-két nemzet terjeszkedése
tûnik globális törvényszerûségnek. Ennek a berendez-
kedésnek vége lesz, csak az a kérdés, hogy békésen
lesz-e vége vagy katasztrófaszerûen. De azután – és
ezért vagyok optimista – olyan kor következik, amely
ökológiai szemléletre épül és amelyben az építészetnek
jelentõs szerepe kell hogy legyen – az emberi környezet
megteremtése vagy újrateremtése révén. Ez a kor majd

Hogyan állja meg szerves építészet a helyét a mai
trendek között Európa nyugati felén meg a világ
többi részén?
Ha a szerves építészetet mint filozófiát fogom fel,
akkor az idõszerûsége semmit sem csökkent; a divatja
viszont igen. Tehát ezt a kettõt élesen el kell választani
egymástól. A 80-as években, amikor mind a társada-
lom, mind az építészet mélyponton volt, a szerves
építészet megváltó gondolatnak tûnt mindazok szá-
mára, akik nem akarnak a dolgok mélyébe látni. Õk,
úgy gondolom, ugyanilyennek tudták elfogadni a poszt-
modern építészetet is és a modern építészet egyes
jelenségeit. Nem tudtak különbséget tenni a posztmo-
dern és a szerves építészet között. Míg az elõbbi fel-
színes és tagadásra épülõ irányzat, az addigra kiürese-
dett jelenségek tagadásából kovácsol magának tõkét,
addig az organikus építészet mindvégig építõ dolog,

a minimumra törekszik – ahogy errõl már beszéltem,
– ahogy a természet is a minimumra törekszik a fo-
gyasztásban.

Az építészeknek ezért a világért a saját eszköze-
ikkel küzdeniük kell, meg kell tartaniuk a hagyományos
értékeket a szakmájukban és kultúrahordozókká kell
válniuk az eldobható építészetet képviselõ, profitot
hajszoló megrendelõkkel szemben. A jogi túlburján-
zással szemben meg kell õrizniük a saját erdetiségüket,
kreativitásukat, színességüket és küzdõképességüket,
hogy addigis ne verjék szét körülöttünk az épített kör-
nyezetet. Nem csak az építészeknek kell önmagukat
megõrizniük, hanem a különbözõ mesteriskolákon és
továbbképzéseken keresztül a mester-tanítvány vi-
szonyt is folyamatosan át kell adniuk a soron követ-
kezõ nemzedéknek. A tartásnak, a magatartásnak az
átadása döntõ fontosságú feladat.

(Kovács Ágnes interjúja)

ez okozta a váratlan és meglepetésszerû sikerét. Igény
volt egyfajta váltásra, de a társadalom nem jutott el a
dolgok olyan mélységû átgondolásához, hogy felfogja
a különbséget. Az idõk változtak, a posztmodern építé-
szetnek bealkonyult, most itt van a második posztmo-
dern építészet, amelyet úgy hívnak, hogy dekonstruk-
tivizmus vagy újbauhaus vagy újminimalizmus, amely
közülük talán a legprogresszívebb gondolatokat hozta.
Ezek az elõbbi irányzatok a maguk szövevényes le-
ágazásaival mégis az új posztmodernizmushoz tartoz-
nak. Az organikus gondolkodás ezektõl független és
ugyanolyan aktuális, mint a 80-as években volt, és
ugyanúgy õrzi a pozícióit, mint a gondolkodás bázisa.
Ma is a tiszta gondolkodásnak, az új értékek megterem-
tésének bázisa lehet, mint akkor volt. Csak most más
a divat. Akkor a divat is mellénk állt, emiatt jóval köny-
nyebb dolgunk volt. Most nehezebb dolgunk van. Nyil-
ván mi is alakulunk, mi is átveszünk dolgokat, mi is

Dévényi Sándor

Pécs, családi ház


