Kós Károly kiállítás és konferencia
Nagyszebenben, Európa kulturális fővárosában
Augusztus 23-án és 24-én került sor a Kós Károly Egyesülés
és az erdélyi Országépítő Kós Károly Egyesület nagyszebeni konferenciájára. A szakmai találkozó az Európa idei
Kulturális Fővárosában megrendezett magyar hét egyik
eseménye volt, s mint a helyszínen kiderült, a legrangosabb
nak tekintett eseményeinek egyike, mert a HÍD – Szebeni
Magyarok Kulturális Egyesülete által szervezett ARS HUNGARICA rendezvénysorozatot érthetetlen módon sem
Pécs városát, sem a Magyar Köztársaságot hivatalosan kép
viselő küldöttség nem tisztelte meg jelenlétével (tavasszal
az Országgyűlés elnöke és a 2010-es Kulturális Főváros
képviselői is meglátogatták Nagyszebent), így a konferencia
résztvevőit tekintették a legmagasabb rangú magyarországi
delegációnak.
A konferenci ötletét Guttmann Szabolcs, Nagyszeben
főépítésze vetette fel az erdélyi Országépítő Kós Károly
Egyesülés 2005-ös illyefalvi alapításakor.
A részvétel jelentősége nagyobb volt egy fesztiválon
történő szereplésnél. A magyar alapítású, valaha szász több
ségű városban ma a többséget, mintegy 95 %-nyi lakosságot
az ide telepített románság képviseli, a magyarok 2 %-kal, a

szászok 1,6 %-kal követik őket. A rendezvénysorozattal
Románia mint friss EU-tag kívánt bemutatkozni, Nagysze
ben szász építészetét és a várost magát a multikulturális
sokszínűség példájaként akarta a világ elé tárni. A hivatalos
megnyilatkozásokban a román fél szemérmesen elfelejtkezik arról, hogy a várost felépítő szászokat elűzték, pontosab
ban jó áron eladták az egykori Német Szövetségi Köztársaságnak, szintúgy szó sem esik a magyar történelmi-kulturális előzményekről. A többnyelvűségben a német vonatkozást állítják kirakatba, a maradék szász kisebbség pozitív
diszkriminációban részesül, a románság iskoláiban németül
tanulnak. Szinte kínos kényszer, hogy a magyarokat is be
kell venni a programba.
Mivel a szászok hosszú ideje színvonalas programmal
készültek, méltó magyar részvételre volt szükség. Guttmann
Szabolcs javaslatát az Egyesülés elfogadta, ennek nyomán,
másféléves előkészítést követően, a Nemzeti Kulturális Alap
rendkívül komoly, pályázaton elnyert anyagi támogatásával
sikeresen lezajlott a konferencia a magyar rendezvénysorozaton belül. A rendezvény előkészítésében Serfőző Levente, a HÍD Szebeni Magyar Kulturális Egyesülete vezetője,



tási programokkal. Előadásában Makovecz Imre felidézte
a magyarországi szerves építészeti mozgalom kezdeteit és
kifejtette a szerves építészet társadalmi követelményeit.
Különösen felhívta a figyelmet az egymásra utaltságra, az
egymásért és együtt végzett munka szükségességére, az
individuális és közösségi műveltég elsajátításának feladatára, ami nélkül a személyes sors teljesítése lehetetlen.
Előadását követően a Csíkszeredai Milleniumi Templom
építéséről szóló filmet mutatta be.
Gerle János a Kós Károly nemzetközi szellemi közegét
feltáró kiállítás anyagát, a századforduló törekvéseinek azt
az újító áramlatát ismertette, amelybe a Fiatalok köre is
beletartozott.
Keserű Katalin Kós kortársáról és barátjáról, Toroczkai
Wigand Edéről beszélt, építészeti és belsőépítészeti munkáiról, összefoglalva a művész jelentőségét. Tekintettel e
számunk Wigandra vonatkozó egyéb anyagaira, előadását

Kós Károly emléktáblájának avatása. Balra: a konferencia
résztvevői; fent: az avató beszédet tartó Józsa Benjámin;
jobbra: Ertsey Attila és Guttman Szabolcs

valamint Guttmann Szabolcs főépítész és nagyszerű, ez
alkalomra Miskolcról Nagyszebenbe költözött segítőjük,
Durbák Eszter építész volt partnerünk.
A kétnapos konferencia az augusztus 22-i városnézéssel indult, amelyen a vendéglátó, Guttmann Szabolcs
kaluzolta a vendégeket, bemutatva az elmúlt néhány év
városfejlesztési eredményeit, amelyeket a Kulturális Főváros cím elnyerése tett lehetővé és amelyek eléréséhez elképzelhetetlen mértékű szakmai munkára, szakmák közötti
összefogásra, türelmes és leleményes politizálásra volt
szükség. Annak ismeretében, hogy milyen lepusztult állapotban volt a város; hogy a korábbi, szász tudósok által
végzett rendkívül alapos művészettörténeti és építészettörténeti kutatások milyen kevés tényleges feltárást, helyreállítást eredményeztek; hogy milyen komoly anyagi, kommunikációs, jogi, politikai akadályt kellett leküzdeni, az
amit láthattunk, lenyűgöző. S az elindult munka nem
fejeződött be, a rendezvények alatt is folyt és remélhetőleg
folyik tovább a későbbiekben, talán a városra irányuló
európai figyelem eredményeképpen is.
A konferencia tényleges ülésnapján Guttmann Szabolcs megnyitó beszédében is foglalkozott a városi felújí-



részletesebben ismertetjük. Wigand nem volt építész, a
belsőépítészet, a bútortervezés felől közeledett az építészethez. Ez jellegzetesen más felfogást eredményezett, mint
amilyen a tanult építészeké. A századfordulón fordult a
nemzetközi figyelem az enteriőrtervezés felé, mint ami a
ház belső világának megformálásával teljességében képes
kifejezni az ember belső világát. A lét újfajta reprezentáció
ja valódi organikus megközelítés, a terv belsőből történő
kifejlesztése minden kortárs organikus törekvés jellemzője. Wigand a maga vizsgálódásaiban az intim terek megfor
málásától a csillagokra vonatkozó népi ismeretek kutatásái
jutott, pályájáról tehát elmondható, hogy a mikrokozmosztól a makrokozmoszig ível.
Felvett nevével – Torockai – jelölte szellemi hovatarto
zását, azt a forrást, amely építészeti anyanyelvét is átitatta.
Térszervezése egyedülálló kortársai között, az eleven életből,
a belső mozgásokból kiindulva fluktuáló, dinamikus tereket szervezett egységbe. A térrészeknek neveket is adott,
sajátos, meseszerű hangulatot adva a családi otthon egyes

színtereinek. A szavakban és az általa tervezett tárgyakban
ez is segíti az élet megjelenését, szóhasználata egyértelműen antropomorf, a folklorisztikus hangulat mögött újfajta
világszemlélet, alkotásmód körvonalazódik. Egész munkás
sága szorosan kötődik a nyelvhez, a szavak megformálásához, könyveinek egy részében az általa gyűjtött tájnyelvi
fordulatok, dialektusok válnak éppen magukat a néprajzi
vonatkozású ismereteket közlő irodalmi szöveggé. Nyelvi
kísérletei, az anyanyelv historizálása része annak a kultúrarekonstrukciós törekvésnek, amelynek részeként Attila
korát, a hun mondavilágot jelenítette meg, kortársaitól
eltérően nagy figyelemmel a nemek egyensúlyára: általa a
mondai hőskor női oldala is megevenedik. A házban mint
totalitásban gondolkodott, a ház enteriőrökből áll össze,
amelyeket a berendezés, a használati tárgyak alakítanak,
de a ház nem ér véget a falaknál, a kert, amely nélkül sze
rinte nincs élet, folytatja kifelé a terek dinamikus mozgását. A kert közvetítésével a ház így maga is a teljesség har
monikus részévé válik. A ház alakja, a belső terek dinamiká

A nagyszebeni ház, amelyben Kós gyermekkorát töltötte. Fent: az utcai homlokzat és az udvar mélyén az egykori várfal és annak
bástyája, amelyben szülei hálószobája volt. Lent: az egykori Kós-lakáshoz vezető bejárat mai állapota (Gerle János felvételei)



jának következtében a természetes növekedés formajegyeit hordozza, az életterek formaalkotó ereje révén nyer tömegében is festői karaktert. Ezáltal is kötődik az Arts and
Crafts középkort idéző világához, a spontán téralakítás
előképéhez. Jellemző érdekesség, hogy Wigand az alaprajzo
kon is jelöli a szőnyegek elhelyezését (enteriőrjeiben a gö
döllői szőnyegszövő műhely termékeit mutatatta be rend
szeresen), azok mintegy léptéket, szervező erőt kölcsönöznek a tereknek.
Középületeiben is követni tudta tervezési elveit, amire
legjobb példa a marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara (Radó Sándorral közösen) tervezett épülete. Wigand
szakított a középületek megszokott, középfolyosós rendszerével, és egyetlen nagy hall köré csoportosítva a helyisé
geket, azt sikerült emberivé tennie, térszervezésével a ház
ban folyó belső mozgást terelte a társadalmi kapcsolatok
kívánatos útjára. A Székelyföldön végzett munkája, amely
a korábban a Monarchia által elhanyagolt régió kulturális
és gazdasági felemelkedésének programjába illeszkedett,
tervezői munkássága csúcspontjának tekinthető. A közösségfejlesztés szempontjai vezették épülettípusainak kialakításában és azok megformálásának mikéntjében. Gondol
kodásmódja révén a regionalista építészet első kezdeményezői közé sorolhatjuk. A minimális beruházói erővel
rendelkező, nehezen megközelíthető kistelepülések számá
ra többtucatnyi közösségi épületet tervezett, amelyek a
helyi gazdálkodás, kereskedelem, művelődés és vallási élet
számára új formákat teremtettek.
Szabó Bálint a Kolozsvár-Brétfű-i Kós-ház felújítási
munkálatait mutatta be, részletesen ismertetve azokat a
technikai nehézségeket, amelyekkel az 1910-ben Kós Károly
szülei számára tervezett háza eredeti állapotának helyreállítása során meg kellett küzdeni, amelyek a többszörös átalakítások, az eredetileg is kevéssé időtálló megoldások
miatt okoztak sok problémát. Az épületet a második napi
program során a konferencia résztvevői megtekinthették.
Lukasz Galusek krakkói építész néhány közép-európai
építész életművének párhuzamosságáról, az akkor még
eleven egészként együttműködő Közép-Európáról beszélt
Kós Károly, a szlovén Joze Plečnik és Max Fabiani, a horvát Ivan Meštrović és a lengyel Niemczyk munkásságán
keresztül.
Herczeg Ágnes a mára jelentős mozgalommá szélesedett erdélyi fürdőépítő kalákák történetét, legutóbbi mun
káit, helyi kapcsolatainak kiépítését és a régióra gyakorolt
hatását ismertette. Beöthy Mária Kós Károly budapesti
állatkerti épületeit mutatta be, az elmúlt évek során készült
felújítások és rekonstrukciók eredményeivel.

Fent: az építészettörténeti kiállítás részlete a Thália Színház előcsarnokában; lent: a szebeni várfal megmaradt gyilokjárója, amelynek több szintjén volt látható a Kós Károly Egyesülés kiállítása



A konferenciának otthont adó, az egykori bástyából
kialakított Thália színházban, amelynek felújítása és bővítése Guttmann Szabolcs tervei szerint készült, Makovecz
Imre nyitotta meg az építészeti kiállítás Kós Károly életművét bemutató részét. A hatalmas kiállítási anyag további részei, a Kós Károly Egyesülés munkáit bemutató fotókiállítás, mint a Kós örökségének mai hatását bemutató
tárlat a város több helyszínén volt látható: a várfal gyilokjáróján, a Városházában, egy bank előcsarnokában.
Az előadásokat követően Müller Csaba a helyszínen
mutatta be az építés alatt álló nagyszebeni Magyar Pavilont.

A Petőfi parkban létesülő pavilon építészeti tervpályázata
alapján idén tavasszal kezdődött az építkezés, azonban a
hatósági huzavona miatt – dacára Guttmann Szabolcs
emberfeletti munkájának és taktikai képességeinek – az
nem fejeződött be augusztusra, hogy – az előzetes tervek
szerint – otthont adhasson a kiállítás egy részének. Borbély
László régiófejlesztési miniszter ígérete szerint azonban, ha
késve is, mindenképpen befejezik a pavilont, s így fennmaradására is több remény ígérkezik.
Kós Károly gyermekkorának négy évét töltötte a szebeni Str. Avram Iancu 9. szám alatt álló házban, ahol az

A Müller Csaba által tervezett magyar pavilon építés közben a konferencia idején. Fent, jobbra: a kolozsvár-brétfűi ház



udvar hátsó végében álló várfalra épült, annak egyik bástyáját is magába olvasztó lakásban lakott. Önéletrajzában
részletesen megemlékezik erről, úgy említve a lakást, mint
a sztánai Varjúvár térszervezésére öntudatlanul ható emléket,
a szülői háló a sokszögű, kerekformához közelítő bástyában
volt, mellette a várfalra ültetett négyzetes nappali szoba, s
mintha ez a kettős ismétlődne a sztánai házban. Az épület
utcai falára háromnyelvű emléktábla került, amilyen a
szebeni műemlék házakat is jelöli, ennek avatására gyűltek
egybe ismét a konferencia résztvevői. Kós életútját Józsa
Benjámin, idős nagyszebeni magyartanár ismertette, az
emléktábla alá Guttmann Szabolcs és Ertsey Attila helyezte el a közös koszorút.
A konferencia előestéjén Szeben főterén, a Nagypiacon
a Magyar Állami Népi Együttes előadását láthattuk, másnap este a szebeni stadionban az István, a király c. rockopera szabadtéri előadása került színre, ahová a résztvevők
közül többen ellátogattak.
Másnap a résztvevők kisebb csoportja autós kirándulást tett Kolozsvárra és Sztánára. 42 fokos hőségben tekintet
tük meg a Kós szüleinek tervezett brétfűi házat, mely ma
a Transylvania Trust műemlékvédelmi szervezet székhelye.
Ezt követően ellátogattunk Kós Monostori úti református
templomához és Makovecz Imre befejezés előtt álló templomához is. Késő délután érkeztünk Sztánára, ahol csak a
bezárt Varjúvárat láthattuk, és a szomszédos telken épült,
szintén általa tervezett Szentimrei-házat, mely vendégházként működik, miután az állam visszaadta tulajdonosainak.
Vendéglátóink kifejezték készségüket, hogy bármely Kós
Károllyal foglalkozó programnak otthont adjanak a 15 fé
rőhelyes házban.
A kiállítási anyag egy része Erdélyben maradt, a közeljövőben Bukarestben az építészeti karon rendezendő kiállításig. Az Ars Hungarica és a Kós-konferencia nagy sajtóvisszhangot kapott.

Ertsey Attila – Gerle János

NAGYSZEBEN
Nagyszebent II. Géza magyar király alapította és szászokat
telepített ide. Hamarosan az erdélyi szászok kereskedelmi
és szellemi központja lett. Szebenszék központja, szabad
királyi város. 1442. március 25-én a város mellett verte meg
Hunyadi János Mezid bég török seregét. Erős falak és 40
bástya védte, melyek a 15–17. században épültek. A török
nem tudta bevenni, de 1556-ban tűzvész sújtotta. A 16.



században az erdélyi reformáció egyik központja. 1658.
augusztus 30-án a tatárok dúlták fel, 1659-ben II. Rákóczi
György ostromolta. 1688. május 9-én itt hódoltak az erdé
lyi rendek I. Lipót császárnak, lemondva a török védnökségről. 1690. szeptember 12-én az erdélyi rendek itt választották fejedelemmé Thököly Imrét. 1849. január 21-én még
visszaverte Bem támadását, de március 11-én Bem váratlan
rajtaütéssel elfoglalta. Kapuit a 19. században sorra lebontották, de falai, tornyai nagyrészt megmaradtak. A Habsburgok alatt az erdélyi gubernium székhelye (1703–1791).
1849 és 1865 között Erdély fővárosa, 1876 és 1918 között
Szeben vármegye székhelye. 1910-ben 33 489 lakosából
16 832 német, 8824 román, 7252 magyar, 134 cseh és 116
cigány volt. Egykor Erdély legnagyobb szász városa volt,
de a szászok többsége mára elmenekült csak műemlékeik
maradtak hátra. 1992-ben 169 656 lakosából 158 908 román,
5605 német, 4164 magyar és 688 cigány volt. 2000 óta a
várost Klaus Johannis szász polgármester irányítja. 2007ben Luxemburg mellett Nagyszeben lett Európa Kulturá
lis Fővárosa, mivel a helyi szászok a mai Luxemburg területéről származnak. Erre készülve rehabilitálták a Nagypia
cot, a Kispiacot és a Huet teret, felújították a város múzeumait. A 18. századi színházból új kulturális intézmény lett,
ahol a helyi filharmónia is helyet kapott. 2002-ben 154 892
lakosából 148 269 román, 3 135 magyar, 2 508 német és 980
egyéb (cigányok, csángók, zsidók) volt.
A Piactéren fotókiállítás mutatta be Nagyszeben környé
kének szász erődtemplomait, és az evangélikus templomban
ennek a páratlan európai kulturális hagyatéknak a pusztulását egy Németországban élő fotóművész képein.
Jobbra, fent: a Nagypiactéren most kialakított új Városháza; alatta:
az evangélikus templom az Alsóváros felől; lent: képek az evangélikus templom tornyából; a szemközti oldalon: a berethalmi (Birthälm) erődített templom bástyája egy 1920-as évekbeli feévételen.





