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csÜTörTökI IskOlA • Milyen jövő vár a magyar 
agrártársadalomra? Kell-e földműves a faluba, milyen fé-
tisek és tabuk állnak a fenntartható agrárpolitika útjában? 
Kell-e falu a tájba? Kell-e iskola, vasút, postahivatal a falusi-
aknak? Kell-e a magyar agrárium Európának? Kell-e ne-
künk Európa? A hagyományos falusi életforma nyomai 
mára eltűntek, a falu társadalma átalakult. Egy tőkés nagy-
birtoknak már alig van kapcsolata helyi társadalommal, 
közösségekkel. Vannak olyan települések, ahol az emberek 
már a temetőbe sem tudnak kimenni, mert a körülötte 
levő terület egyetlen gazda kezében van, ő viszont lezárja 
az odavezető utakat. Népi építészeti emlékeink, természe-
ti értékeink, hagyományos kultúránk egyre jobban pusztul. 
Ezekre a problémákra, kérdésekre keresi a választ a Falufej-
lesztési Társaság és a MÉSZ 2008. évi programsorozata. 
További előadások: április 3. Choli Daróczy József: „Csont-
fehér pengék közt” • május 15. Sisa Béla: Népi építészeti 
emlékeink.
Előadásainkat az Építész Továbbképző Kht. akkreditálta és 
alkalmanként fél kreditponttal honorálja. Jelentkezni a 
Továbbképző Kht. címén, vagy a szervezőknél lehet. Min-
den kedves régi barátunkat és új ismerősünket szeretettel 
várjuk előadásainkra, a MÉSZ székházba. Cím: 1088 
Budapest, Ötpacsirta u. 2. Előadásaink kezdési időpontja 
17 óra. A Falufejlesztési Társaság útjára indította blogját, 
amelyet a www.falu.blog.hu címet lehet elérni. Ezen ke-
resztül is igyekszünk a vidék helyzetével foglalkozókat 
összefogni és tájékoztatni aktuális témáinkról. Minden 
érdeklődő véleményét szívesen fogadjuk. 

hElYrEIgAZíTÁs • Előző számunkban félreértésből 
a terveket továbbító Tóth Péter vándor neve alatt jelentek 
meg részletek meg két kertészeti tervsorozatból. A ráckevei 
kertkultúra kiállítás pályatervének alkotói Szűcs Gábor és 
munkatársa, László Viktor; a halimbai gyógynövényes 
kerté: Herczeg Ágnes és munkatársai, Deák Adrienn, Dr  
Székely Gabriella, Balogh Adrienn tájgondnok és Rózsa-
völgyi László természetvédelmi mérnök.

A sEpsIsZENTgYörgYI sZÉkElY NEMZETI 
MúZEuMbAN február 16-án nyílt meg a Kós Károly – 
egy európai építész című kiállítás a művész  születésének 125.  
évfordulója alkalmából. A tavaly nyáron Nagyszebenben 
már bemutatott tárlat a múzeum tulajdonában lévő Kós 
tervrajz- és vázlatanyaggal  egészült ki, ami a szakma és a 

nagyközönség számára egyaránt tartogat meglepetést. 
Anthony Gall megnyitó beszédét, az életmű méltatását 
múzeumtörténeti előadás követte, majd szakértők bevoná-
sával a díszteremben műhelybeszélgetés zajlott az épület 
rehabilitációjának sürgető szükségességéről. A kiállítás 
április 20-ig tart nyitva, majd a tervek szerint Csíkszeredá-
ban és Bukarestben mutatják be, azután a Wekerle telepi 
centenárium keretében láthatja a budapesti közönség. 

WIgAND kIÁllíTÁs göDöllőN • Gödöllőn a 
Városi Múzeumban február 9-én nyílt meg és augusztus 
24-ig tart nyitva a Keserü Katalin és Öriné Nagy Cecília 
által rendezett Toroczkai Wigand Ede életműkiállítás. A 
kapcsolódó közművelődési programok közül (könyvbemu-
tató, sajtókávéház) még hátra van Keserü Katalin április 
6-i, délután 3 órakor kezdődő tárlatvezetése. A bemutatón 
látható művek közül kiemelésre érdemesek Wigand ere-
deti tusrajzai a gödöllői múzeumi gyűjteményből, a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermének üvegablakaihoz 
készített kartonok, az épületek mai állapotát bemutató 
fotók (a gödöllői Napiskola egykor gyönyörű épülete az 
átalakítás után egyszerűen felismerhetetlen), valamint na-
gyon sok bútor, a saját magának tervezett, nevezetes bóbis-
káló székek a meseasztallal, Wigand rajzasztala,székek a 
Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának berendezésé-
ből, a németországi gyűjteményből erre az alkalomra ha-
zaérkezett Csaba-szőnyeg, az 1906-os milánói kiállításra 
tervezett ebédlőbútor, több szekrény. Reméljük, hogy 
ősszel a bemutató Marosvásárhelyen is látható lesz, ahol 
az ottani gyűjtemények anyagaival egészülhetne ki az ed-
digi első Wigand-kiállítás.

kIÁllíTÁsOk DEbrEcENbEN • A debreceni MO-
DEM gazdag művészeti programja egyszerre három jelen-
tős kiállítást kínált az év elején. Az otterlói Van Gogh 
múzeum különleges, a legjelesebb kortárs alkotók műveit 
is felsorakoztató gyűjteményének egy része érkezett a galé-
riába A történet folytatódik – kortárs művészek Van Gogh 
nyomában címmel. Az egész kollekció a Van Gogh művé-
szete, művei előtt tisztelgő, az ő művei által inspirált alko-
tásokból áll. (Botero, Chenier) 
A debreceni Antal-Lusztig gyűjtemény őrzi Ámos Imre 
grafikai életművének legnagyobb részét. A mostani kiállítás 
ezt, a kiállításokon még soha nem szerepelt műveket is 
tartalmazó anyagot mutatta be, verseinek kézirataival, 
vázlataival együtt. 
Bukta Imre nagyszabású, egész eddigi életművéből válo-
gató kiállításával (kurátor Sturcz János) kapcsolatban 
Wehner Tibornak egy, a művészről szóló régebbi, de ebből 
az alkalomból új formába öntött írását közöljük:

A hElYZET kIMErEVíTÉsE

Bukta Imre 1985-ben készült Bezosztája-� című festői-gra-
fikai művén a sűrű rovátkarengetegben tizenegy félalak 
tűnik fel, az élen – piros zakóban – az alcím szerint maga 
Lukjanyenko akadémikus: Emberek a búzamezőn. Képek a 
magyar mezőgazdaság életéből. (Lukjanyenko akadémikus a 
Bezosztája-� búzafajta nemesítője) – jelzi a felirat. A kompo-
zíció felső, bal terében búzakalászok színes foltja ellenpon-
tozza a tudós férfiú kabátját, s az alakok meggyőző megje-
lenésén túl – akik közül az egyik a soha vissza nem térő, 
történelmi jelentőségű pillanatot megörökíteni igyekezvén 
lázasan filmet forgat – a rovátkák ütemes, végtelenség-illú-
ziót keltő hullámzása is azt hirdeti, hogy a nemesítés bizony 
pompásan sikerült. Ez a mezőgazdasági táj-, illetve életkép 
rendkívül jellemző, Bukta Imre több mint három évtizedes 
munkásságába szervesen illeszkedő munka: a művész fest-
ményeinek és rajzainak kizárólagos színtere a mezőgazda-
sági művelésbe fogott, meghódított vagy a még vadregényes, 
de az ember keze nyomát, beavatkozását valamiképpen 
mégiscsak viselő táj, és vissza-visszatérő szereplői az e tájban 
egzisztáló jellegzetes alakok. „A vidéki Magyarország.”
A napjainkban – egy hosszabb szentendrei alkotóperiódus 
után – ismét szülőfalujában, Mezőszemerén dolgozó 
művész kompozíciói – mint oly sok, a neoavantgarde 
hullámain a magyar képzőművészet csendes vizeire érkezett 
kortársáé – nem rendszerezhetők, osztályozhatók egykön-
nyen: a festészet, a grafika, a szobrászat, az installáció, az 
akció, a performance egymást áthatva, keresztezve jelent-

hírEk, bEsZÁMOlók

Bukta Imre: Zsebkaszakészlet, Fészek és Hommage à Beuys; 
a következő oldalon: Elfogyott táj
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kezik művészetében, a műformák eredeti, megszokott 
megtestesüléseiktől elrugaszkodottan, új és új formában 
kelnek életre, új minőségűvé lényegülnek. Ezáltal új tar-
talommal telítődik minden a Bukta Imre által teremtett, 
esetenként megszemélyesített produktumokban és pro-
dukciókban. A szabad formálást hirdetőn – és öntörvényű 
szabályrendszert teremtőn – jelennek meg üde festékfoltok 
a grafikákon, válnak grafikai lapok festmények aktív ré-
szeivé, s domborművek alakulhatnak akár elnyűtt akta-
táskákból, gyufaszálakból vagy kukoricaszemekből is. 
Ruhamélyre süllyeszte, miniemlékműként hordozhatja 
magával tulajdonosa a Zsebkaszakészlet-et, s kiállítási tárg-
gyá szelídülhetnek az orvvadász-szerszámok és -fegyverek. 
Kis szánkócskák cikázhatnak a falra szerelt, a magas men-
nyezet alá kúszott konyhaszekrény, tűzhely és az átlyukasz-
tott asztal mágikus háromszögében, nyakkendőt ölthetnek 
a kert fái az ünnepnapot köszöntvén, s a kocsmabelsőket 
megidéző olajképeken végeláthatatlanul hosszú pillana-
tokra megállhat az idő futása.

Amiként a szobor-objekteket, a grafikákat és a festménye-
ket is a mívesség és a felületes, elnagyolt megmunkálás 
együttes alkalmazása jellemzi: aprólékosan, gondosan ki-
dolgozott részletek mellett elmosódott, elkent motívumok 
tűnnek fel, a mesterien megragadott alakokat és állatokat 
szándékos elrajzolások és váratlan foltok torzítják. Gya-
korta él a művész – mint a falusi tapétákon – a motívum-
ismétléssel: a képfelületen fácánok, vaddisznók, boglyák, 
bokrok, fák sorakoznak játékos, ütemes rendben. A mű-
veket a lassú történések hangulata, az elnyújtott állapotok 
atmoszférája, a helyzetek kimerevített pillanatának – a 
mindig minden változatlan – örökérvényűsége lengi át. S 
ezt a világot valaki távolról, nyugodtan, csendben figyeli. 
A megpihenő nyúl, az elbambuló vaddisznó, a merengve 
visszaforduló, a művet szemlélőre sunyin figyelő róka, a 
kocsmapultra támaszkodó munkanélküli sem sejti: a kö-
vetkező képeken szép piros vér folydogál majd.

                               Wehner Tibor

gEOMANTIA MINT ÉlETMóD • A Network of Life 
első nemzetközi találkozója, Lendva 2008. július 23–28.
A szlovéniai LifeNet Egyesület és annak elnöke, Marko 
Pogačnik meghívja mindazokat, akik a Föld-Kozmosz ho-
lisztikus megközelítésben azonos nézeteket vallanak, hogy 
vegyenek részt az alkotó találkozóként meghirdetett konfe-
rencián. A LifeNet alapítása óta eltelt 10 évben csak német-
országi csoportok vettek részt a hálózat munkájában, pedig 
a nemzetközi érdeklődés egyre nőtt. A helyszín kiválasztá-
sát indokolja, hogy 2006 óta a szlovén-magyar határon 
átnyúló, az EU által finanszírozott komplex litopunktúrás 
rendszert építettünk ki. A geomantiai munka során észlel-
tük, hogy itt a Föld jövőbeli állapotára vonatkozó jelentős 
erőtartalékok találhatók. A találkozót a Makovecz Imre 
tervezte csarnokban tarthatjuk.
Olyan korban élünk, amelyben az emberiség egyre tuda-
tosabban kapcsolódik a Föld átulakulási folyamatához. 
Tudósok és politikusok is igyekeznek gátat vetni a bolygó 
leépülésének. Mindazok, akik megértik a geomantiai 
szemléletet, szeretetteljes viszonyt ápolnak a Föld lelkével, 
jól tudják, hogy semmilyen előrelépés nem lehetséges az 
emberi életmód alapvető változása nélkül. Ezért folytat-
nunk kell annak a közös alapnak a megformálását, amely-
ről kiindulva lehetséges az élet iránti felelősség önmagun-
kon belüli és a környezetünkre is ható kialakítása. Mi a 
saját szerepünk a bolygónk átalakulásában, hogy akarjuk 
azt megélni és a nyilvánosság tudatába eljuttatni – ezek a 
találkozónk fő kérdései. Szeretnénk megismerni más cso-

portok és személyek törekvései és új kapcsolatokat kiépí-
teni. Nemcsak beszélni szeretnénk az elképzeléseinkről, 
hanem a Föld életét segítő kis csoportok által végzett közös 
gyakorlatokat is tartunk. Nemzetközi volta miatt a konfe-
rencia közös nyelve az angol.

A jelentkezés határideje február 29. Regisztrációs díj 
100 euró, teljes részvételi díj előreláthatóan 160 euró, be-
leértve a regisztrációs díjat. Szállás és közös étkezés díját a 
résztvevők a helyszínen maguk fizetik, különféle szállásle-
hetőségeket a szervezők tudnak ajánlani. Javasoljuk, hogy 
– a folyóirat ezt követő megjelenése miatt – a konferencián 
részt venni szándékozók egyénileg vegyék fel a kapcsolatot a 
szervezőkkel a később történő csatlakozás érdekében: VITAAA, 
Streliska 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia (www.vitaaa-drust-
vo.si) • Tel. 386 (0)51-807913, e-mail: vitaaa@email.si    

VÁkÁr TIbOr • Idén lenne száz éves a Gyergyószent-
miklóson 1908. május 14-én született Vákár Tibor építész-
mérnök. A centenárium alkalmából májusban nyíló élet-
műkiállítás mutatja be sokoldalú tevékenységet a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatalban. Vákár Tibor 1930-ban 
diplomázott a Műegyetemen, mellette festészetet és grafi-
kát tanult. Terveivel ő képviselte az akkori  diákságot az

1930-as budapesti Nemzetközi Építészkongresszus 
kiállításán. Munkatársként dolgozott a korszak legjobb 
irodáiban, Ligeti Pál, Molnár Farkas, Mohácsi László, Ken-
de Ferenc, Medgyasszay István mellett. 1941-től Kolozsvárt 
és Marosvásárhelyen dolgozott a város fejlesztését irányító 
munkakörben és városrendezési és műemlékhelyreállítási 
terveket készített Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, 
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely számára. 
Hadifogságból visszatérve mérte fel más építészekkel és 
műtörténészekkel a budai várban a háború okozta pusz-
tításokat és terveket készített a királyi palota, a Bécsi kapu 
tér polgárházai, a Szent Miklós torony, a Helyőrségi temp-
lom a középkori Pest városfalának helyreállítására. Mint 
pályája során többször előfordult, szándékát a régi értékek 
megóvására, nem engedték megvalósulni. 1950-ben elbo-
csátották tanári állásából, s a következő évtizedekben to-
vábbi tíz alkalommal büntették elbocsátással értelmetlen-
nek, károsnak vélt feladatok megtagadása, ellenük történt 
tiltakozása miatt. 1949-ben a Lánchíd újjáépítési bizottsá-
gának tagjaként a tiltakozott a régi címer eltávolítása ellen, 
megtagadta a vörös csillag elhelyezését az országház kupo-
lájára. Az alagút sikló melletti bejáratánál lévő címer eltá-
volítását saját felelősségére leállítatta, és a bontásra küldött 
munkásokkal elfalaztatta. Megtagadta a budavári Helyőr-
ségi templom helyreállítható romjainak lebontását, de a 

végrehajtást nem sikerült megakadályoznia. Szakmai érvei 
kevésnek bizonyultak a Roosevelt téri Európa Szálló és a 
Lloyd palota, a Török udvar, a Margit körúti Kis-Rókus 
kápolna a tabáni Rác templom helyreállításához. Miskol-
con viszont megmentette a Nemzeti Színház utcára kiug-
ró portikuszát, az egykori görög kereskedők házait, a 
Győri kaput, javaslatot tett Miskolc belvárosának mint 
települési egységnek a műemléki védelmére. Ismeretterjesz-
tő előadásokkal, interjúkkal, újságcikkekkel sikerült meg-
akadályoznia a Diósgyőri vár romjainak széthordását. 30 
város és település műemléki városképi vizsgálatait végezte 
el Genthon István, Szele Kálmán, Péczeli Béla és Riedel-
meyer Gyula társaságában, kecskeméti vizsgálatainak 
alapján sikerült elérni a város szecessziós magjának meg-
őrzését, megakadályozni a zsinagóga és a vásárcsarnok le-
bontását. 

A fővárosi HKI műemléki osztályának csoportvezető-
jeként érte el Pest középkori városfalának megmentését és 
restaurálását, tervezte a margitszigeti domonkos kolostor 
műemléki helyreállítását. 

1970-ben történt kényszernyugdíjazása után a Szen-
tendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum népi épületeinek fel-
állításhoz helyszíni felméréseket, bontási és felállítási ter-
veket készített. 1988-ban elsőként elsőként tiltakozott itthon 
és külföldön a tervezett erdélyi falurombolások ellen. 

A fenti (ifjabb Vákár Tibor által készített részletes 
életrajz alapján készült) kurta vázlat jól érzékelteti, azt a 
sajátos szerepet, amelyet Vákár Tibor az építészeti közélet-
ben, mint megalkuvást, részrehajlást, nem ismerő, tekin-
télyt nem tisztelő, élő lelkiismeret betöltött. Szakmai 
küzdelmei, szülőföldjéhez és örmény származásához való 
viszonya, az építészet és képzőművészet életét végigkísérő 
harmonikus egysége, a tervezési munkáiban megmutat-
kozó széleskörű műveltsége megismerésre, figyelemre és 
követésre méltó példák.                                              G. J. 
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kezik művészetében, a műformák eredeti, megszokott 
megtestesüléseiktől elrugaszkodottan, új és új formában 
kelnek életre, új minőségűvé lényegülnek. Ezáltal új tar-
talommal telítődik minden a Bukta Imre által teremtett, 
esetenként megszemélyesített produktumokban és pro-
dukciókban. A szabad formálást hirdetőn – és öntörvényű 
szabályrendszert teremtőn – jelennek meg üde festékfoltok 
a grafikákon, válnak grafikai lapok festmények aktív ré-
szeivé, s domborművek alakulhatnak akár elnyűtt akta-
táskákból, gyufaszálakból vagy kukoricaszemekből is. 
Ruhamélyre süllyeszte, miniemlékműként hordozhatja 
magával tulajdonosa a Zsebkaszakészlet-et, s kiállítási tárg-
gyá szelídülhetnek az orvvadász-szerszámok és -fegyverek. 
Kis szánkócskák cikázhatnak a falra szerelt, a magas men-
nyezet alá kúszott konyhaszekrény, tűzhely és az átlyukasz-
tott asztal mágikus háromszögében, nyakkendőt ölthetnek 
a kert fái az ünnepnapot köszöntvén, s a kocsmabelsőket 
megidéző olajképeken végeláthatatlanul hosszú pillana-
tokra megállhat az idő futása.

Amiként a szobor-objekteket, a grafikákat és a festménye-
ket is a mívesség és a felületes, elnagyolt megmunkálás 
együttes alkalmazása jellemzi: aprólékosan, gondosan ki-
dolgozott részletek mellett elmosódott, elkent motívumok 
tűnnek fel, a mesterien megragadott alakokat és állatokat 
szándékos elrajzolások és váratlan foltok torzítják. Gya-
korta él a művész – mint a falusi tapétákon – a motívum-
ismétléssel: a képfelületen fácánok, vaddisznók, boglyák, 
bokrok, fák sorakoznak játékos, ütemes rendben. A mű-
veket a lassú történések hangulata, az elnyújtott állapotok 
atmoszférája, a helyzetek kimerevített pillanatának – a 
mindig minden változatlan – örökérvényűsége lengi át. S 
ezt a világot valaki távolról, nyugodtan, csendben figyeli. 
A megpihenő nyúl, az elbambuló vaddisznó, a merengve 
visszaforduló, a művet szemlélőre sunyin figyelő róka, a 
kocsmapultra támaszkodó munkanélküli sem sejti: a kö-
vetkező képeken szép piros vér folydogál majd.

                               Wehner Tibor

gEOMANTIA MINT ÉlETMóD • A Network of Life 
első nemzetközi találkozója, Lendva 2008. július 23–28.
A szlovéniai LifeNet Egyesület és annak elnöke, Marko 
Pogačnik meghívja mindazokat, akik a Föld-Kozmosz ho-
lisztikus megközelítésben azonos nézeteket vallanak, hogy 
vegyenek részt az alkotó találkozóként meghirdetett konfe-
rencián. A LifeNet alapítása óta eltelt 10 évben csak német-
országi csoportok vettek részt a hálózat munkájában, pedig 
a nemzetközi érdeklődés egyre nőtt. A helyszín kiválasztá-
sát indokolja, hogy 2006 óta a szlovén-magyar határon 
átnyúló, az EU által finanszírozott komplex litopunktúrás 
rendszert építettünk ki. A geomantiai munka során észlel-
tük, hogy itt a Föld jövőbeli állapotára vonatkozó jelentős 
erőtartalékok találhatók. A találkozót a Makovecz Imre 
tervezte csarnokban tarthatjuk.
Olyan korban élünk, amelyben az emberiség egyre tuda-
tosabban kapcsolódik a Föld átulakulási folyamatához. 
Tudósok és politikusok is igyekeznek gátat vetni a bolygó 
leépülésének. Mindazok, akik megértik a geomantiai 
szemléletet, szeretetteljes viszonyt ápolnak a Föld lelkével, 
jól tudják, hogy semmilyen előrelépés nem lehetséges az 
emberi életmód alapvető változása nélkül. Ezért folytat-
nunk kell annak a közös alapnak a megformálását, amely-
ről kiindulva lehetséges az élet iránti felelősség önmagun-
kon belüli és a környezetünkre is ható kialakítása. Mi a 
saját szerepünk a bolygónk átalakulásában, hogy akarjuk 
azt megélni és a nyilvánosság tudatába eljuttatni – ezek a 
találkozónk fő kérdései. Szeretnénk megismerni más cso-

portok és személyek törekvései és új kapcsolatokat kiépí-
teni. Nemcsak beszélni szeretnénk az elképzeléseinkről, 
hanem a Föld életét segítő kis csoportok által végzett közös 
gyakorlatokat is tartunk. Nemzetközi volta miatt a konfe-
rencia közös nyelve az angol.

A jelentkezés határideje február 29. Regisztrációs díj 
100 euró, teljes részvételi díj előreláthatóan 160 euró, be-
leértve a regisztrációs díjat. Szállás és közös étkezés díját a 
résztvevők a helyszínen maguk fizetik, különféle szállásle-
hetőségeket a szervezők tudnak ajánlani. Javasoljuk, hogy 
– a folyóirat ezt követő megjelenése miatt – a konferencián 
részt venni szándékozók egyénileg vegyék fel a kapcsolatot a 
szervezőkkel a később történő csatlakozás érdekében: VITAAA, 
Streliska 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia (www.vitaaa-drust-
vo.si) • Tel. 386 (0)51-807913, e-mail: vitaaa@email.si    

VÁkÁr TIbOr • Idén lenne száz éves a Gyergyószent-
miklóson 1908. május 14-én született Vákár Tibor építész-
mérnök. A centenárium alkalmából májusban nyíló élet-
műkiállítás mutatja be sokoldalú tevékenységet a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatalban. Vákár Tibor 1930-ban 
diplomázott a Műegyetemen, mellette festészetet és grafi-
kát tanult. Terveivel ő képviselte az akkori  diákságot az

1930-as budapesti Nemzetközi Építészkongresszus 
kiállításán. Munkatársként dolgozott a korszak legjobb 
irodáiban, Ligeti Pál, Molnár Farkas, Mohácsi László, Ken-
de Ferenc, Medgyasszay István mellett. 1941-től Kolozsvárt 
és Marosvásárhelyen dolgozott a város fejlesztését irányító 
munkakörben és városrendezési és műemlékhelyreállítási 
terveket készített Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, 
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely számára. 
Hadifogságból visszatérve mérte fel más építészekkel és 
műtörténészekkel a budai várban a háború okozta pusz-
tításokat és terveket készített a királyi palota, a Bécsi kapu 
tér polgárházai, a Szent Miklós torony, a Helyőrségi temp-
lom a középkori Pest városfalának helyreállítására. Mint 
pályája során többször előfordult, szándékát a régi értékek 
megóvására, nem engedték megvalósulni. 1950-ben elbo-
csátották tanári állásából, s a következő évtizedekben to-
vábbi tíz alkalommal büntették elbocsátással értelmetlen-
nek, károsnak vélt feladatok megtagadása, ellenük történt 
tiltakozása miatt. 1949-ben a Lánchíd újjáépítési bizottsá-
gának tagjaként a tiltakozott a régi címer eltávolítása ellen, 
megtagadta a vörös csillag elhelyezését az országház kupo-
lájára. Az alagút sikló melletti bejáratánál lévő címer eltá-
volítását saját felelősségére leállítatta, és a bontásra küldött 
munkásokkal elfalaztatta. Megtagadta a budavári Helyőr-
ségi templom helyreállítható romjainak lebontását, de a 

végrehajtást nem sikerült megakadályoznia. Szakmai érvei 
kevésnek bizonyultak a Roosevelt téri Európa Szálló és a 
Lloyd palota, a Török udvar, a Margit körúti Kis-Rókus 
kápolna a tabáni Rác templom helyreállításához. Miskol-
con viszont megmentette a Nemzeti Színház utcára kiug-
ró portikuszát, az egykori görög kereskedők házait, a 
Győri kaput, javaslatot tett Miskolc belvárosának mint 
települési egységnek a műemléki védelmére. Ismeretterjesz-
tő előadásokkal, interjúkkal, újságcikkekkel sikerült meg-
akadályoznia a Diósgyőri vár romjainak széthordását. 30 
város és település műemléki városképi vizsgálatait végezte 
el Genthon István, Szele Kálmán, Péczeli Béla és Riedel-
meyer Gyula társaságában, kecskeméti vizsgálatainak 
alapján sikerült elérni a város szecessziós magjának meg-
őrzését, megakadályozni a zsinagóga és a vásárcsarnok le-
bontását. 

A fővárosi HKI műemléki osztályának csoportvezető-
jeként érte el Pest középkori városfalának megmentését és 
restaurálását, tervezte a margitszigeti domonkos kolostor 
műemléki helyreállítását. 

1970-ben történt kényszernyugdíjazása után a Szen-
tendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum népi épületeinek fel-
állításhoz helyszíni felméréseket, bontási és felállítási ter-
veket készített. 1988-ban elsőként elsőként tiltakozott itthon 
és külföldön a tervezett erdélyi falurombolások ellen. 

A fenti (ifjabb Vákár Tibor által készített részletes 
életrajz alapján készült) kurta vázlat jól érzékelteti, azt a 
sajátos szerepet, amelyet Vákár Tibor az építészeti közélet-
ben, mint megalkuvást, részrehajlást, nem ismerő, tekin-
télyt nem tisztelő, élő lelkiismeret betöltött. Szakmai 
küzdelmei, szülőföldjéhez és örmény származásához való 
viszonya, az építészet és képzőművészet életét végigkísérő 
harmonikus egysége, a tervezési munkáiban megmutat-
kozó széleskörű műveltsége megismerésre, figyelemre és 
követésre méltó példák.                                              G. J. 
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külföldi önkéntesek állítják helyre a Kenyérmúzeum fo-
lyosóját, hogy az kiállítótérré válhasson. A téglapadozat 
helyreállítása mellett a fiatalok az európai kulturális örök-
ség fontosságát kifejező mozaikot is készítenek saját terveik 
szerint. A táborozók műemlékvédelmi előadásokon, kultu-
rális programokon vesznek részt, bepillantást nyernek a 
régió kulturális és történelmi hagyományaiba. A szervezők 
várják az önkéntesek és a támogató partnerek jelentkezését: 
Monostori Erőd Kht., 2900 Komárom, Pf. 18., 06/34-
540582, lencse.andrea@fort-monostor.hu, további infor-
mációk a www.fort-monostor.hu oldalon.

WEkErlE cENTENÁrIuM • ÉPÍTÉSZETI PROGRAMOK 
január A Wekerlei Alkotótér munkájának folytatása (rajzok készítése a telepről) Kós Károly tér
március 30. Szabadtéri fotókiállítás megnyitása hasonló építésű telepekről Kós Károly tér
április 18. A WTE ünnepi közgyűlése Közösségi Ház
április 20. A Wekerle történetét ismertető tábla kihelyezése a téren Győri Ottmár tér
április 20. Wekerlei házak tervrajzai  Wekerle Étterem
április 20. Emléktáblák elhelyezése a lakóépületeken, a tervezők nevével értelemszerű
április 24. Ki tud többet a Wekerléről? – az iskolák közti helytörténeti vetélkedősorozat döntője KMO
május 4. Urmai Ungurán László wekerlei akvarelljei Wekerle Étterem
május 8. Kiállítás: Nagy Balogh János – Kubikus képek a Wekerléről NBJ kiállítóterem
május 17. �00 éve játszották – művelődéstörténeti programsorozat I. Kós Károly tér
május 17. Kós Károly házai 9. (A Székely Nemzeti Múzeum) fényképkiállítás WTE
május 24. „100 éve játszották” - művelődéstörténeti programsorozat II. Wekerlei Gyermekház
május 31. �00 éve játszották – művelődéstörténeti programsorozat III. Wekerlei Gyermekház
június 7. �00 éve játszották – művelődéstörténeti programsorozat IV. Wekerlei Gyermekház
június 15. A Kós Károly tér – a mi terünk – a Wekerlei Alkotótér kiállítása Wekerle Étterem
szeptember 6. Eredeti képeslap- és tárgykiállítás Wekerle Étterem
szeptember 6. Wekerlei Filmklub: Telepesek Wekerlén Kós Károly tér
szeptember 10-12. Nemzetközi építész-találkozó és tanácskozás Budapest
szeptember 12. A Szelényi Károly – Nagy Gergely: Európai kertvárosok  könyv bemutatása Budapest
szeptember 12-14. XVII. Wekerlei Napok a telep
szeptember 12. A Wekerle-telep évtizedei – fotókiállítás időutazással WTE
szeptember 14. Szép ház építész-pályázat – eredményhirdetés Kós Károly tér
október 3. Wekerlei Filmklub: Telepesek Wekerlén Közösségi Ház
november 8. Wekerlei Filmklub: Az én Wekerlém Közösségi Ház
november 14. Wekerle Sándor szobrának felállítása Kós Károly tér
november A Wekerlei képeskönyv (fotóalbum a telepről, fényképek 1908-tól kezdődően) kiadása Budapest
december 4. 100 éves az első állami munkástelep Wekerle Étterem
december 16. Kós Károly emléknap, születésének 125. évfordulóján Kós Károly tér
december 21. Kós Károly házai �0. (A Kós Károly tér házai) fényképkiállítás WTE

2008 folyamán Közterületek elnevezése • Egyes Wekerle-telepi terek egyénivé tétele, felavatása, alközpontként 
 való működtetése • Egységes telepi, belső információs és irányító táblarendszer kialakítása • 
 Üdvözlő táblák kihelyezése a telep bejáratainál és határain

2009 folyamán 2009. február 7. Centenáriumi évzáró bál (záró rendezvény) a Kispesti Munkásotthon 
 Művelődési Házban • A legjobb dolog a Wekerlén c.  kötet kiadása • A Wekerletelep monográfiájának 
 kiadása • A wekerlei múzeumlakás megnyitása • A Zrumeczky-kapu „belakása”

Bukta Imre: Okos táj, 1993, részlet (Gerle János felvétele)

A kOMÁrOMI ErőDrENDsZEr magyarországi 
részei, a Monostori, Csillag és Igmándi erődök egyedülálló 
módon őrizték meg a 19. század második felének hadié-
pítészeti technikáit és stílusát. A szovjet csapatok kivonulása 
után megnyílt az út az erődök kulturális és turisztikai 
újraértelmezése felé. A Monostori Erőd egyes részei múze-
umként, konferencia-vagy rendezvényteremként működ-
nek, de a folyosók, termek labirintusa még felújításra vár. 
A REMPART nemzetközi műemlékvédelmi szervezettel 
közösen kezdeményezett, 2008. augusztus 17–26 között 
megrendezésre kerülő alkotótábor keretében hazai és 
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540582, lencse.andrea@fort-monostor.hu, további infor-
mációk a www.fort-monostor.hu oldalon.
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Erhardt Gábor: Mád, Szilvás Fürdő rekonstrukciója; kerttervező: Vincze Attila, 2005–2007


