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hogy milyenek vagyunk, amikor a legjobb arcunkat 
mutatjuk a világ felé. azt kell mondanom, hogy a 
magyar nyelv, a magyar zene és a magyar szerves 
építészet együtt mutatja meg a világnak, milyenek 
vagyunk mi, miben különbözünk másoktól és mivel 
illeszkedünk be a világba. ha bármelyik ezek közül 
megszűnik vagy érvényét veszti: végünk van. a ma-
gyar nyelvet beszélhetik kínaiak is, de ha organikus 
magyar épí tészettel állnak szemben, magyarrá vál-
nak lélekben is, testben is. ezzel együtt kell élnünk.

hadd mondjam el, hogy ezzel az élménnyel na-
gyon korán találkoztam. még a hatvanas évek vége 
felé egyszer autóztam győr felé, és elmentem egy 
furcsa épület mellett, amiről, emlékszem, az jutott 
az eszembe, hogy egy erdélyi szérűnek a tetejét 
látom. és akkor hazamegyek, és a stúdió ban, ahol 
beszélgetni szoktam a barátaimmal, említem Nepp 
Jóskának: képzeld el, mit láttam! Nem tudom, mi 
volt az: talán egy vendéglő tatabánya tájékán – de 
valahogy lenyűgöző volt. azt mondja: „azt makovecz 
építette. tudod, hogy ebből még lesz valami?” ezt 
mondhatta akkor, körülbelül 1969-ben. és itt állunk a 
megtiszteltetéstől lenyűgözve, és azt mondjuk, hogy 
igen, ebből lett valami. Csak ne maradjon abba!

egy másik apróság: 1980-ban vagy 1979-ben, ta-
lán a Népművelési intézetben egy előadást kellett 

tartanom. akkor ismerkedtem meg imrével, és ő a 
kezembe nyomott egy nyomtatásban megjelent, de 
voltaképpen inkább kéziratos művet, aminek az egyik 
első rajzával itt is találkozhatnak. tulajdonképpen a 
magyar szerves építészet emblémájaként, itt van 
a fejünk fölött ez a lehámozott narancshéj. ebben 
benne foglaltatik minden. apróság, de elmondom: a 
krumplit és a gyümölcsöt azóta így szoktam hámozni, 
törekedve arra, hogy a héja lehetőleg ne essen széjjel. 
ez is egyfajta szervesség. természeti gyökér, gyökér 
a hazában, a népben, gyökér olyan hagyományban, 
amely ugyan idegen földön is megtalálható, de sehol 
nem olyan sajátosan szép, mint a mienk.

Nem tudok többet mondani. elmondhatnám, 
mert kaptam ebben segítséget, hogy hogyan épül 
fel ez a kiállítás. páratlan a maga nemében, de egy 
nevet azért hadd említsek meg, mert vele nem ta-
lálkoztam a szereplők között. péterfy lászlóét, aki 
makovecz imrének munkatársa és templomainak 
egyik szobrásza, a sárospataki művelődés háza előtt 
is ott áll két szobra. elmondhatom: büszke vagyok 
rá, hogy megtiszteltek barátságukkal az alapító 
atyák: Csete györgy és makovecz imre. több nevet 
azért nem mondok, mert abban a pillanatban elő-
fordulhat, hogy néhány nevet kihagyok, és azt nem 
szeretném.

a kiállított művek Jegyzéke
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lakásos lakótelep (munkatársak: Örfi József, Bán 
zoltán, Benyó géza, tóth márton)

krizsán andrás • kÖr építész stúdió kft., kke •  
révfülöp, strandbejárat és öltözők, 2007

kuli lászló • váNDorépítész kft., kke •  Budajenő, 
tornacsarnok, 2008 • Budajenő, ravatalozó, 2008

litkei tamás • kke • szombathely, Waldorf-óvoda, 
2006-2008

makovecz imre • makoNa tervező kft., kke • ve-
lence, Cápa vendéglő, 1964 • szekszárd, sió étte-
rem, 1965 • tatabánya, Csákányosi csárda, 1968 • 
sárospatak, a művelődés háza (belsőépítész: me-
zei gábor), 1973-1983 • Budapest, farkasréti teme-
tő, ravatalozó, 1975-1977 • visegrád, mogyoró-
hegy, kemping, fogadóépület, 1978-1979; étterem, 
1980 • Dobogókő, síház, 1980 • visegrád, mogyo-
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ró-hegy, erdei művelődés háza, 1983-1988 • siófok, 
evangélikus templom (bel sőépítész: mezei gábor), 
1986-1990 • paks, római katolikus templom (belső-
építész: mezei gábor), 1986-1991 • sevilla, eXpo, 
magyar pavilon (munkatársak: Csernyus lőrinc, 
sik lósi József, turi attila; belsőépítész. mezei gá-
bor), 1991-1992 • kakasd, faluház (munkatárs: 
sza lai tibor), 1988-1994 • százhalombatta, római 
katoli kus templom (munkatárs: horváth zoltán),  
1995-1996 • piliscsaba, pázmány péter katolikus 
egyetem, auditorium maximum (munkatársak: 
Bata tibor, Jánosi János, zsigmond lászló; belső-
építész: mezei gábor; kivitelező: Bausystem kft.; 
kert: pagoNy kft.), 1995-2001 • eger, városi sport-
uszoda (kivitelező: Bausystem kft.), 1993-2000 • 
At lantiszi épületek (rajzok), 2000 • kolozsvár, ref. 
templom (munkatárs: müller Csaba), 1994-2008

márton lászló attila • aXis építésziroda kft., kke 
• mád, gaál-vendégház (mester: salamin ferenc), 
2002-2003

mezei gábor • piliscsaba, pázmány péter katolikus 
egyetem; százhalombatta, római katolikus temp-
lom (építész: makovecz imre) berendezése, 2000

müller Csaba • erdélyi országépítő kós károly egye-
sület • kolozsvár, családi ház, 2005-2008

nagy ervin • sárospatak, lakóház, 1984-1986 • le-
tenye, könyvtárpavilon, 1985-1987 • Budapest i. 
ker., hattyúház (lakó- és üzletház), 1987-1998 •  
Csurgó, művelődési ház, 1993-1997

nagy tamás • Balatonboglár, evangélikus templom, 
1995-1999 • Dunaújváros, evangélikus templom, 
1992-1996 • sopronnémeti, evangélikus templom, 
1994-1997

oltai péter • pécs, Balokány-liget, ifjúsági ház, 1974
ortutay tamás • Budapest, ii. ker., családi ház (mun-

katársak: maros tamás, hámori Judit, Juhász kál-
mán), 1980-2009

papp tamás • makoNa kft. kke • az i-ypszilon al-
kotócsoport (emődi-kiss tamás, györgy katalin, 
horváth Csaba, papp tamás) tagjaként Budapest, 
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
központi emlékműve, 2006

pásztor péter • lónyabánya (lovinobana, szlová-
kia), római katolikus templom, 1993

rácz zoltán • ebes, református templom, 1994
robogány andrea • kvaDrum építész kft., kke •  

Balatonakarattya, családi ház, 2005 • verőce, 
családi ház, 2008

rostás lászló • miskolc, felsővárosi református 
templom, 1996-2009

rudolf mihály • haDas műterem kft., kke • mis-
kolc, kohányi-ház (munkatársak: szamosi endre, 
kovács ágnes, Nemes Bertalan), 2002-2007

salamin Ferenc • aXis építésziroda kft., kke • sze-
rencs, ált. iskola bővítése, 1988-1993 • érd, fodor-
ház, 1995 • Budakeszi, kelemen-ház, 1998 • tarcal, 
borház (munkatárs: salamin mik lós), 2002-2005 • 
Bodrogkisfalud, borház (mun ka társ: erhardt gá-
bor, salamin miklós), 2003-2007 • szerencs, világ-
örökségi terület kapu- és fo gadóépülete (munka-
társ: salamin pál; belsőépítész: Jakab Csaba; kert: 
vincze attila, pagoNy),  2005-2006

sáros lászló • SároS és társa építésziroda Bt., kke 
• gyula, hőforrás hotel és gyógyfürdő, 1983-1990 
• vác, városi piac (munkatársak: kiss róbert, 
krizsán andrás, mártonffy gábor, páricsy zoltán, 
tenkács márta), 1993-1995 • szántód, társasüdü-
lő, 2002-2003 • Jászberény, könyvtár (volt zsina-
góga átalakítása), 2004-2005

simkó pál • kassa (szlovákia), 85 lakásos lakótelep 
(munkatársak: martin takac, richard vesel, peter 
polák), 2006-2009

sugár péter • villány, sauska és társa borászat • 
tolcsva, oremus borászat, 2007

szauer tibor • kaba, művelődési ház, 1969
szentesi anikó • paralel kft., kke •  visegrád, 

erdei szanatórium, 1996 • harangtorony, Budapest-
Nógrádverőce, 2000

szűcs endre • mérmű építészeti kft., kke • Bala-
ton-felvidéki épületek helyreállítása és bővítése 
(munkatárs: sallós Csaba, heimann ferenc), 2002-
2006 • szigliget és szent györgy-hegy, szőlőhegyi 
nyaralók (kiv.: komári tamás, kke), 2007-2008 • 
Csopak, szőlőhegyi ház helyreállítása és bővítése 
(munkatárs: sallós Csaba, heimann ferenc), 2007

taba benő • miskolc, Bükki Nemzeti park keleti 
kapuja és fogadóépület, 1984

tamás gábor • Bp., mezőgazdasági kiállítás pavilon-
jai, 1990 • Debrőd, templom, szerkezeti re konst-
rukció, 2006

turi attila • triskell kft., kke •  Budapest, Xii. 
ker., családi ház (munkatárs: horváth zoltán), 
1997 • Budakalász, faluház, 1998 • lajosmizse, 
művelődé si ház (munkatárs: farkas erzsébet), 
1998 • pi lis szentlászló, hétvégi ház, 2000 • Buda-
kalász, tóparti lakótelep, 2001-2003 • Budakalász, 

takarékszövetkezet, 2005 • lajosmizse. városhá-
za, 2005

tusnády zsolt • aXis építésziroda kft., kke • Nagy-
kovácsi, családi ház, 2004

uniteF-CéH • uNitef-83 zrt., kke • hunyadi má-
tyás–dr. kisbán sándor (Céh): m0 híd, 2006-2009

varga Csaba • aXis építőipari kft., kke • Budapest, 
iii. kerület, családi ház, 2005 • szerencs, uszoda, 
2006

vincze lászló • Csenger, tornacsarnok, 1986-1992
zsigmond ágnes • kvaDrum építész kft., kke •  

Budapest, családi ház, belsőépítészet, 2005
zsigmond lászló • kvaDrum építész kft., kke • 

veresegyház, gyermekliget, 1994 • veresegyház, 
óvoda (belsőépítész: zsigmond ágnes), 1994 • pi-
liscsaba, Ward mária általános iskola és gimnázi-
um, 1998-tól • veresegyház, mé zesvölgyi ált. is-
kola (belsőépítész: zsigmond ágnes), 1999-2003

zsigmond lászló, ekler dezső, bata tibor • kke • 
veresegyház, idősek otthona (munkatársak: bel-
sőépítész: rőth renáta), 1991-1995 • 

moDellek

Csete györgy • orfű, forrásház (1974, Danka istván)
gall, anthony • gyilkos-tó, kápolna (Dobos péter, 

Borbás péter)
Hayde tibor • tápiószentmárton, atilla palotája, 

(2008,  martin gábor)
kós károly • Budapesti állatkert, bölényház, (1910, 

mafilm díszletstúdió (a magyar építészeti múze-
um tulajdona)

lechner ödön • Budapest, iparművészeti múzeum, 
(1896, szabó József – az iparművészeti múzeum 
tulajdona)

makovecz imre • atlantiszi torony (2000, Csertő 
lajos • eger, városi uszoda (Danka istván  – az egri 
sportmúzeum tulajdona) • paks, római katolikus 
templom (1991, horváth Dénes) • sevilla, az expo 
magyar pavilonja (1992, Danka istván – a magyar 
építészeti múzeum tulajdona)

medgyaszay istván • rárósmulyad, körfy-mauzóle-
um és kápolna (1911, král attila  – a medgyaszay 
emlékmúzeum tulajdona)

nagy tamás • Dunaújváros, evangélikus templom 
(polyák györgy)

salamin Ferenc • szerencs, a világörökségi terület 
kapuja (2006, erős Csongor)

rudolf steiner • Dornach, az első goetheanum (1914-
1922, albert von Baravalle – a iona stichting, amsz-
terdam tulajdona)

sugár péter és karácsony tamás • Budapest, lauder 
iskola pályázati terve (1993, horváth istván)

ereDeti tervek, műtárgyak

blazsek gyöngyvér • bútorok (magántulajdon)
Csete ildikó • függöny párnák (magántulajdon)
dévényi sándor • pécs, zsolnay kávézó terve, 1981
Hayde tibor • tápiószentmárton, atilla palotájának 

terve, 2008
Hímzett párnavég • Diósad (szilágyság) XiX. század 

második fele (a Néprajzi múzeum tulajdona)
Huszka józsef • kandalló terve, 1891 körül (a Népraj-

zi múzeum tulajdona)
kós károly • kis családi ház terve, 1906 (a magyar 

építészeti múzeum tulajdona)
lajta béla • szék, 1906 (az iparművészeti múzeum 

tulajdona)
lechner ödön • Budapest, iparművészeti múzeum 

homlokzatterve, 1896 (az iparművészeti múzeum 
tulajdona)

makovecz imre • Budapest, felső-krisztinavárosi 
római katolikus templom terve, 2005 • Hommage 
á Medgyaszay, 2001 • kiállítási tabló építészetének 
forrásairól, 1978 • a kós károly egyesülés építészei-
vel: komáromi vár, revitalizációs vázlatterv, 2006–
2008 • népművészeti jelelemzések, kiállítási tablók 
1978 

medgyaszay istván • körösfői templom rajza, 1904 
(a medgyaszay emlékmúzeum tulajdona) • rárós-
mulyad, a körfy-mauzó leum és kápolna fényképe, 
1911 (a medgyaszay emlékmúzeum tulajdona)

mezei gábor • Család (két szék és egy szekrény – az 
iparművészeti múzeum tulajdona) • székek (ma-
gántulajdon)

népi építészet • a Néprajzi múzeum fotótárából 
suba • ócsa (valószínüleg kecskeméti munka, 1870-

1890 körül (a Néprajzi múzeum tulajdona)
sugár péter és karácsony tamás • Budapest, lauder 

iskola pályázati terve, 1993.
szalai tibor • Brettschneider architektúra, rajzok (a 

Brettschneider alapítvány tulajdona)
toroczkai Wigand ede • szék, 1909 (az iparművésze-

ti múzeum tulajdona)
zalotay elemér • családi ház terve, 1968 körül
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ró-hegy, erdei művelődés háza, 1983-1988 • siófok, 
evangélikus templom (bel sőépítész: mezei gábor), 
1986-1990 • paks, római katolikus templom (belső-
építész: mezei gábor), 1986-1991 • sevilla, eXpo, 
magyar pavilon (munkatársak: Csernyus lőrinc, 
sik lósi József, turi attila; belsőépítész. mezei gá-
bor), 1991-1992 • kakasd, faluház (munkatárs: 
sza lai tibor), 1988-1994 • százhalombatta, római 
katoli kus templom (munkatárs: horváth zoltán),  
1995-1996 • piliscsaba, pázmány péter katolikus 
egyetem, auditorium maximum (munkatársak: 
Bata tibor, Jánosi János, zsigmond lászló; belső-
építész: mezei gábor; kivitelező: Bausystem kft.; 
kert: pagoNy kft.), 1995-2001 • eger, városi sport-
uszoda (kivitelező: Bausystem kft.), 1993-2000 • 
At lantiszi épületek (rajzok), 2000 • kolozsvár, ref. 
templom (munkatárs: müller Csaba), 1994-2008

márton lászló attila • aXis építésziroda kft., kke 
• mád, gaál-vendégház (mester: salamin ferenc), 
2002-2003

mezei gábor • piliscsaba, pázmány péter katolikus 
egyetem; százhalombatta, római katolikus temp-
lom (építész: makovecz imre) berendezése, 2000

müller Csaba • erdélyi országépítő kós károly egye-
sület • kolozsvár, családi ház, 2005-2008

nagy ervin • sárospatak, lakóház, 1984-1986 • le-
tenye, könyvtárpavilon, 1985-1987 • Budapest i. 
ker., hattyúház (lakó- és üzletház), 1987-1998 •  
Csurgó, művelődési ház, 1993-1997

nagy tamás • Balatonboglár, evangélikus templom, 
1995-1999 • Dunaújváros, evangélikus templom, 
1992-1996 • sopronnémeti, evangélikus templom, 
1994-1997

oltai péter • pécs, Balokány-liget, ifjúsági ház, 1974
ortutay tamás • Budapest, ii. ker., családi ház (mun-

katársak: maros tamás, hámori Judit, Juhász kál-
mán), 1980-2009

papp tamás • makoNa kft. kke • az i-ypszilon al-
kotócsoport (emődi-kiss tamás, györgy katalin, 
horváth Csaba, papp tamás) tagjaként Budapest, 
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
központi emlékműve, 2006

pásztor péter • lónyabánya (lovinobana, szlová-
kia), római katolikus templom, 1993

rácz zoltán • ebes, református templom, 1994
robogány andrea • kvaDrum építész kft., kke •  

Balatonakarattya, családi ház, 2005 • verőce, 
családi ház, 2008

rostás lászló • miskolc, felsővárosi református 
templom, 1996-2009

rudolf mihály • haDas műterem kft., kke • mis-
kolc, kohányi-ház (munkatársak: szamosi endre, 
kovács ágnes, Nemes Bertalan), 2002-2007

salamin Ferenc • aXis építésziroda kft., kke • sze-
rencs, ált. iskola bővítése, 1988-1993 • érd, fodor-
ház, 1995 • Budakeszi, kelemen-ház, 1998 • tarcal, 
borház (munkatárs: salamin mik lós), 2002-2005 • 
Bodrogkisfalud, borház (mun ka társ: erhardt gá-
bor, salamin miklós), 2003-2007 • szerencs, világ-
örökségi terület kapu- és fo gadóépülete (munka-
társ: salamin pál; belsőépítész: Jakab Csaba; kert: 
vincze attila, pagoNy),  2005-2006

sáros lászló • SároS és társa építésziroda Bt., kke 
• gyula, hőforrás hotel és gyógyfürdő, 1983-1990 
• vác, városi piac (munkatársak: kiss róbert, 
krizsán andrás, mártonffy gábor, páricsy zoltán, 
tenkács márta), 1993-1995 • szántód, társasüdü-
lő, 2002-2003 • Jászberény, könyvtár (volt zsina-
góga átalakítása), 2004-2005

simkó pál • kassa (szlovákia), 85 lakásos lakótelep 
(munkatársak: martin takac, richard vesel, peter 
polák), 2006-2009

sugár péter • villány, sauska és társa borászat • 
tolcsva, oremus borászat, 2007

szauer tibor • kaba, művelődési ház, 1969
szentesi anikó • paralel kft., kke •  visegrád, 

erdei szanatórium, 1996 • harangtorony, Budapest-
Nógrádverőce, 2000

szűcs endre • mérmű építészeti kft., kke • Bala-
ton-felvidéki épületek helyreállítása és bővítése 
(munkatárs: sallós Csaba, heimann ferenc), 2002-
2006 • szigliget és szent györgy-hegy, szőlőhegyi 
nyaralók (kiv.: komári tamás, kke), 2007-2008 • 
Csopak, szőlőhegyi ház helyreállítása és bővítése 
(munkatárs: sallós Csaba, heimann ferenc), 2007

taba benő • miskolc, Bükki Nemzeti park keleti 
kapuja és fogadóépület, 1984

tamás gábor • Bp., mezőgazdasági kiállítás pavilon-
jai, 1990 • Debrőd, templom, szerkezeti re konst-
rukció, 2006

turi attila • triskell kft., kke •  Budapest, Xii. 
ker., családi ház (munkatárs: horváth zoltán), 
1997 • Budakalász, faluház, 1998 • lajosmizse, 
művelődé si ház (munkatárs: farkas erzsébet), 
1998 • pi lis szentlászló, hétvégi ház, 2000 • Buda-
kalász, tóparti lakótelep, 2001-2003 • Budakalász, 

takarékszövetkezet, 2005 • lajosmizse. városhá-
za, 2005

tusnády zsolt • aXis építésziroda kft., kke • Nagy-
kovácsi, családi ház, 2004

uniteF-CéH • uNitef-83 zrt., kke • hunyadi má-
tyás–dr. kisbán sándor (Céh): m0 híd, 2006-2009

varga Csaba • aXis építőipari kft., kke • Budapest, 
iii. kerület, családi ház, 2005 • szerencs, uszoda, 
2006

vincze lászló • Csenger, tornacsarnok, 1986-1992
zsigmond ágnes • kvaDrum építész kft., kke •  

Budapest, családi ház, belsőépítészet, 2005
zsigmond lászló • kvaDrum építész kft., kke • 

veresegyház, gyermekliget, 1994 • veresegyház, 
óvoda (belsőépítész: zsigmond ágnes), 1994 • pi-
liscsaba, Ward mária általános iskola és gimnázi-
um, 1998-tól • veresegyház, mé zesvölgyi ált. is-
kola (belsőépítész: zsigmond ágnes), 1999-2003

zsigmond lászló, ekler dezső, bata tibor • kke • 
veresegyház, idősek otthona (munkatársak: bel-
sőépítész: rőth renáta), 1991-1995 • 

moDellek

Csete györgy • orfű, forrásház (1974, Danka istván)
gall, anthony • gyilkos-tó, kápolna (Dobos péter, 

Borbás péter)
Hayde tibor • tápiószentmárton, atilla palotája, 

(2008,  martin gábor)
kós károly • Budapesti állatkert, bölényház, (1910, 

mafilm díszletstúdió (a magyar építészeti múze-
um tulajdona)

lechner ödön • Budapest, iparművészeti múzeum, 
(1896, szabó József – az iparművészeti múzeum 
tulajdona)

makovecz imre • atlantiszi torony (2000, Csertő 
lajos • eger, városi uszoda (Danka istván  – az egri 
sportmúzeum tulajdona) • paks, római katolikus 
templom (1991, horváth Dénes) • sevilla, az expo 
magyar pavilonja (1992, Danka istván – a magyar 
építészeti múzeum tulajdona)

medgyaszay istván • rárósmulyad, körfy-mauzóle-
um és kápolna (1911, král attila  – a medgyaszay 
emlékmúzeum tulajdona)

nagy tamás • Dunaújváros, evangélikus templom 
(polyák györgy)

salamin Ferenc • szerencs, a világörökségi terület 
kapuja (2006, erős Csongor)

rudolf steiner • Dornach, az első goetheanum (1914-
1922, albert von Baravalle – a iona stichting, amsz-
terdam tulajdona)

sugár péter és karácsony tamás • Budapest, lauder 
iskola pályázati terve (1993, horváth istván)

ereDeti tervek, műtárgyak

blazsek gyöngyvér • bútorok (magántulajdon)
Csete ildikó • függöny párnák (magántulajdon)
dévényi sándor • pécs, zsolnay kávézó terve, 1981
Hayde tibor • tápiószentmárton, atilla palotájának 

terve, 2008
Hímzett párnavég • Diósad (szilágyság) XiX. század 

második fele (a Néprajzi múzeum tulajdona)
Huszka józsef • kandalló terve, 1891 körül (a Népraj-

zi múzeum tulajdona)
kós károly • kis családi ház terve, 1906 (a magyar 

építészeti múzeum tulajdona)
lajta béla • szék, 1906 (az iparművészeti múzeum 

tulajdona)
lechner ödön • Budapest, iparművészeti múzeum 

homlokzatterve, 1896 (az iparművészeti múzeum 
tulajdona)

makovecz imre • Budapest, felső-krisztinavárosi 
római katolikus templom terve, 2005 • Hommage 
á Medgyaszay, 2001 • kiállítási tabló építészetének 
forrásairól, 1978 • a kós károly egyesülés építészei-
vel: komáromi vár, revitalizációs vázlatterv, 2006–
2008 • népművészeti jelelemzések, kiállítási tablók 
1978 

medgyaszay istván • körösfői templom rajza, 1904 
(a medgyaszay emlékmúzeum tulajdona) • rárós-
mulyad, a körfy-mauzó leum és kápolna fényképe, 
1911 (a medgyaszay emlékmúzeum tulajdona)

mezei gábor • Család (két szék és egy szekrény – az 
iparművészeti múzeum tulajdona) • székek (ma-
gántulajdon)

népi építészet • a Néprajzi múzeum fotótárából 
suba • ócsa (valószínüleg kecskeméti munka, 1870-

1890 körül (a Néprajzi múzeum tulajdona)
sugár péter és karácsony tamás • Budapest, lauder 

iskola pályázati terve, 1993.
szalai tibor • Brettschneider architektúra, rajzok (a 

Brettschneider alapítvány tulajdona)
toroczkai Wigand ede • szék, 1909 (az iparművésze-

ti múzeum tulajdona)
zalotay elemér • családi ház terve, 1968 körül


