
4 5

CSERNYUS 
LŐRINC
Az építészet szakma 
és szellemi munka

Március 14-én Pintér Sándor belügymi-
niszter adta át az Ybl Miklós-díjakat. 
Ez a legrangosabb magyar építészeti 
kitüntetés, amely a hazai környezet 
építése, alakítása és értékmegőrzése 
érdekében kifejtett alkotó tevékenysé-
gért adományozható. Az egyik 
díjazott Csernyus Lőrinc. Szerkesztősé-
günk nevében gratulálunk ehhez a 
rangos kitüntetéshez! 

Köszönöm. Kicsit „mostohagye rek”-
sze repet kapott az építésügy a magyar 
közigazgatási rendszerben. Utoljára 
építésügyi miniszter a rendszerváltás 
előtt volt – bizonyos Somogyi elvtárs  

–, s azóta sincs  ilyen minisztérium. Né-
ha-néha működik építésügyi hivatal, 
de valójában mindig valamilyen mi-
nisztérium – vagy minisztériumok – alá 
tagozódik be a szakma; ez kissé elle-
hetetleníti a létezését és működését.

Úgy gondolja, hogy önálló minisztéri-
um foglalkozzon az építésüggyel?

Nem biztos, hogy pontosan erre van 
szükség, de építésügyi hivatalra már 
igen. Nyugat-Európában is ez a szokás; 
nem kell ezért külön minisztériumot 
felállítani. Az megint más – kormányza-
ti és szer vezési – kérdés, hogy az épí-
tésügyi hivatal vezetője államtitkári 
rangban dolgozik-e. Létszükséglet, 
hogy a településfejlődés, a település-
fejlesztés, az épített környezet védel-
me, a műemlékvédelem, az új tervek 

összefogása egy kézben, egy rendszer-
ben, a jól működő országos főépíté-
szeti hálózattal kiegészülve működjön. 
Sajnos ma nem így van. 

Ha egy építész díjat kap, általában 
nem akkora hírérték, mint ha egy 
színész kapna. 

Tény és való, hogy a nemzeti ünnepen, 
amikor számtalan elismerést adnak át, 
sok minden összemosódik. Idén már-
cius 15-e alkalmából nagyon sok rend-
őr, tűzoltó, kataszt rófavé del mis kapott 
díjat – akiknek ter mészetesen gratulá-
lok – és mellettük öt épí tész is. Megíté-
lésem szerint jó len ne, ha megszűnne 
ez a mostohagyerek-szerep. Valószínű-
leg jövőre, ahogy az idén Kossuth-díj-
jal kitüntetett Fekete György belsőépí-
tész is mond ta, a Magyar Művészeti 
Akadémia Vigadó téri székházában 
adják át az építészeti díjakat, hiszen az 
építészet egyenrangú a képzőművé-
szettel, az iparművészettel, a társmű-
vészetekkel. Sőt, Fekete György, a 
Magyar Mű vé sze ti Akadémia elnöke 
úgy fogalmaz, hogy építészet nélkül 
nem létezne más társművészet sem. 

Nagy Ervin, országos főépítész úr 
régebben Balatonakarattya főépítésze 
volt, és ön is kis települések főépítésze.

Így van; kisvárosnál nagyobb telepü-
lésnek nem is vagyok a főépítésze. A 
jelenlegi országos főépítész, Nagy Er-
vin volt, aki kijelentette, hogy minden 

falunak kell főépítész. Ő most ebben 
az irányban folytatja tevékenységét és 
próbálja azt a bürokratikus hálót át-
szaggatni, ami gátolja a terv megva-
lósulását – ezt a folyamatot Makovecz 
Imre indította el.

Makovecz Imre személyisége 
nem nyomta el másokét?

A szellem nem demokratikus, hanem 
hierarchikus. Ez tény, mint ahogy az is, 
hogy Makovecz Imre  sokkal több volt, 
mint építész. Közösségeket fejleszte-
tett, létrehozott civil szervezeteteket, 
Vándoriskolát;  a Kós Károly Egyesülést. 
Először volt a visegrádi tábor és a fo-
lyamat csúcsa a Magyar Művészeti 
Aka démia megalapítása, aminek Ma-
ko vecz Imre már nem élhette meg a 
köztestületté válását. Ezért is mondom, 
hogy nem csak a stílusjegyei alapján 
kell őt megítélni, bár a XX. század má-
sodik felének egyik legmegújítóbb 
téralkotó építésze volt. Erről komoly 
tanulmányok is megjelentek külföl-
dön, míg nálunk ez nem jellemző.

Ennek mi az oka?

Nem tudom a pontos okát, de ismert 
a mondás: senki sem próféta a saját 
hazájában. Nagyon könnyen ráhúz-
hatjuk ezt a mondást az ő életművére 
is. Még Paolo Portoghesi, a világhírű 
olasz építész is mesterének tekintette 
Makovecz Imrét, és azt mondta egy 
nálunk tartott előadáson, hogy Mako-

A szerves építészet egyik rejtett ösvénye 
az ír-kelta-hiber nia kultúrkör. Csernyus 
Lőrinc még egyetemista korában ráta-
lált erre az ösvényre. A druidák sziklahá-
zai, a természet ele mi ereje érdekelte, 
ez illett hozzá. Erről az útról nem tért le.

Csernyus Lőrinc azokhoz a kevesek-
hez tartozik, mint Medgyasszay István, 
az utóbbi időben Ferencz István és fia, 
akik keresik mélyáramok összekuszált 
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szövevényeiben az eurázsiai kultúra el-
tagadott ír forrásait.

A „logisztikai társadalom”, a high tech 
az utópia, a heideggeri semmi világá-
ban van-e, lehet-e érvényessége efféle 
igyekezetnek? Ez érdekli, erre megy, ez 
nem kérdés számára. Csenger, a szat-
mári árvíz helyreállítási munkái és sok 
más szolgálata arra utal, hogy az út jár-
ható.

Nem magányos emberről írok. Tagja 
és alapítója a Triskell építész-műhelynek, 
melynek tagjai végrehajtották azt a 
generációváltást, amely minden szelle-
mi mozgalom fennmaradásának elemi 
feltétele. Csernyus Lőrinc személye és 
munkái ma már nem helyettesíthetők 
senki mással.

MI
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vecz Imre 40-50 évvel előzte meg a 
korát. Valóban, Makovecz korai mun-
káját elismerik, míg a késeiket nagyon 
sok kritikával illetik, miközben külföl-
dön a legmélyebb tisztelettel beszél-
nek róla.

Kós Károly sem volt csak építész, 
ugyanúgy, mint Makovecz Imre. 
Kós épületei szépek és gyakorlatiasak, 
ami nem feltétlenül jellemző a szecesz-
szióra. Van közös Makovecz Imre és 
Kós Károly munkásságában? Ezt azért 
is kérdezem, mert ön tagja 
a Kós Károly Egyesülésnek.

Természetesen, de előbb egy tévedést 
szeretnék eloszlatni, mert a szecesszió 
sem volt öncélú építészet. Ez a stílus 
hozta a gótika után a legfontosabb 
szerkezeti változásokat az építészet-
történetben; építőanyagként megje-
lent a vasbeton, és az öntöttvas, az acél 
és az üveg. Mindez teljesen új szerke-
zeti perspektívát jelentett a mérnö-
köknek és építészeknek. Kós Károly is 
egy részét képezte ennek a stílusnak 
úgy, hogy a finn nemzeti építészethez 
állt nagyon közel. Geselius, Lindgren 
és Saarinen voltak a megteremtői a 
finn nemzeti építészetnek. Ők a finn, 
Kós Károly pedig a magyar nemzeti 
kultúrára épülő építészetet műveltek. 
Igen, Kós Károly nemcsak építész volt, 
hanem társadalomépítő is. Feladta a 
jó jövedelmet biztosító irodáját Buda-
pesten és hazatért Erdélybe mondván, 
neki ott a helye. Kalotaszegen olyan 
munkába kezdett, ami az erdélyi ma-
gyarság megtartását tűzte ki célul. 
Makovecz Imre ezt a szellemiséget 
vet te át tőle. 

Ha már itt tartunk, beszéljünk arról, 
hogy mi mindent kell tudni egy 
építésznek!

Makovecz Imre szerint az építész fel-
adata összekötni az eget a földdel. 
Tehát a háztervezés az alap. Szintén 
lényeges: egy ház – egy gondolat. A 
leg nehezebb az t megvalósítani, hogy 
egy há zon egyazon gondolat érvénye-
süljön az alaprajztól a met  szeteken át 
a legutolsó részletekig. Az okozza a 

gondot, hogy hajlamosak vagyunk 
elveszni a részletekben, és akkor a ház 
oylan lesz, mint a hígított bor. Sajnos 
egyre többször fordul elő, főleg ma-
gánházak esetében, hogy bejön a 
megrendelő, aki úgy gondolja, hogy 
az ő háza, az ő pénze, az építész pedig 
csakis az alkalmazottja lehet. Divatszí-
nek, divatirányzatok vannak: tüzép-
barokk, mediterrán, neo-Bauhaus. A 
helyszín nem számít. Ettől én irtózom, 
hiszen ugyanolyan környezetszeny-
nyezés, mint amit a kipufogógáz okoz. 
Gondoljunk csak bele: egy ronda ké-
pet nem kell naponta megnéznem a 
képtárban, de egy ronda házat igen, 
ha arra áll, amerre lakom. Az építész-
nek küzdenie kell azért, hogy a ház 
egy gondolatot tükrözzön. Nem lehet 
finomfőzelék-szerűen építkezni. Van, 
mikor a megrendelő megjelenik egy 
köteg építészmagazinnal, és teljesen 
különböző stílusban szeretné a kony-
hát, a fürdőszobát és a nappalit meg-
építtetni. Bizonyára bántó, amit mon-
dok, de az emberek többségéből hi-
ányzik az  általános műveltség (ezért 
nemcsak ők okolhatók), ami alapfel-
tétele annak, hogy az építész a házról 
párbeszédet folytasson velük. 

Tehát, amikor elvállal egy munkát 
hosszasan beszélget a megrendelővel, 
hogy megismerje annak szellemi 
világát?

Az az első. Nemcsak egy személlyel, 
mondjuk a férjjel, hanem a feleséggel, 
sőt a gyerekekkel is el szoktam beszél-
getni, ha családi házról van szó. Holott 
a családi ház tervezése nagyon nehéz, 
mert el kell találni az adott család 
igényszintjét. Egy középületnél más a 
helyzet, mert a megrendelő személy-
telenebb és ilyen épületekben nem él 
igazán az ember. Akár hónapokig is 
lehet a családi ház vázlattervén dol-
gozni, de addig nem szabad befejezni, 
míg mindkét fél teljes mértékben el 
nem fogadja. Ezután jön a műszaki 
rész; az engedélyezési, a kivitelezési 
terv készítése és az építkezés. A szelle-
mi munka az első fázisban zajlik, ami-
kor vázlatterveket készítünk. Mond-

hatja a megrendelő, hogy ezért a pár 
tervért kell neki a zsebébe nyúlnia? 
Sokszor nem értik meg, hogy a leendő 
ház igazi lényege szellemi munka gyü-
mölcse. Nehéz a dolgunk, mert ma 
már nem tudjuk a családi ház tervezé-
sénél, hogy ki is a megrendelő. Régeb-
ben megtudhattuk az illető szakmáját, 
most viszont szinte mindenki vállalko-
zó és befektető. 

Ma miként tekintenek az emberek egy 
házra? Otthonként, vagy albérletként, 
amiből bármikor ki lehet költözni?

Erre nem lehet egységes választ adni. 
Régen úgy gondolkodtak, hogy egy 
családi házat legalább száz évre építe-
nek. Megmaradt ez a gondolat is, de 
nagyvárosokban és az agglomeráció-
ban a házépítés egyenlő a befektetés-
sel. Úgy gondolják: ha meg építek egy 
házat, azt biztos drágábban el tudom 
adni. Ez a gazdasági válságig valóban 
így működött. A média is azt sulykolja, 
hogy négyévente cseréljük le az au-
tónkat, szinte az összes műszaki cik-
künket, így fogyasztási kény szert táp-
lálnak az emberekbe, akik felépítik, 
majd eladják a házat, és újat építenek 
vagy vesznek. Így fogyasztási cikké 
vált a családi ház is. 

Hogyan találta meg hivatását?

Édesanyám vezetett erre az útra. Gye-
rekkoromban festő akartam lenni; 
sokat rajzoltam. Sokszor megkérdez-
ték, hogy mi akarok lenni? – Festő, – 
mondtam. – Szobafestő? – kérdezték. 
Ettől mindig nagyon mérges lettem. 
Egyszer hallottam anyámtól, hogy 
milyen jó lenne, ha az egyik fia építész 
lenne, a másik orvos. Azonnal mond-
tam, hogy akkor én építész leszek. Ta-
nultam a felvételi tárgyakat, a matekot 
és a fizikát, és elfogadhatóan rajzol-
tam. Amikor felvételiztem az egyetem-
re, nem ismertem igazán építészeket. 

Az egyetemi évek alatt vett részt 
a visegrádi táborokon. Mit kell 
ezekről tudni?

Nagy szerencsém, hogy akkor volt az 
első tábor, amikor bekerültem az egye-

Tisztelt Ybl-díj Bizottság!

Javasolom, hogy az  Ybl-díjjal kitünteten-
dő építészek közé vegyék fel Csernyus 
Lőrinc építészmérnököt. Javaslatomat 
az alábbiakkal kívánom alátámasztani:

  Csernyus Lőrinc hosszú évek óta 
Csen ger város főépítésze, és a települé-
sen több jelentős középület és magán-
ház tervezője. Tervezői és városfejleszté-
si tevékenysége következtében a határ-
menti régióban korábban elsorvasztott 
város visszanyerte valódi városi rangját, 
példaképül szolgál a térségben és orszá-
gos szinten is arra, hogy a település ér-
dekeit jól szolgáló városvezetés és jól 
megválasztott szakmai irányítás közösen 
képesek intenzív és a környezet értékeit 
nagy mértékben javító fejlesztések meg-
valósítására. Csernyus Lőrinc munkái 
emellett szerkezeti koncepció (általános 
iskola aulája), a városkép szempontjából 
jelentős régi épületek új funkcióval tör-
ténő átalakítása (kollégium, Szuhányi-
kúria), közterek megújítása (városrende-
zési koncepció, Petőfi tér) tekintetében 
is példaszerű egyedi megoldásokat 

nyúj tanak. Csengeri főépítészi tevékeny-
sége a helyi általános közérzetet egyér-
telműen pozitívan befolyásoló építészet-
re mutat kiemelkedő példát.

Tervezői munkái szerte az országban, 
elsősorban kistelepüléseken, ugyanezt 
az igényes, a helyi  léptékhez, szokások-
hoz, hagyományhoz igazodó érzékeny 
felfogást mutatják, több falusi, kisvárosi 
iskolaépülete az iskolában nélkülözhe-
tetlen közvetlen, barátságos környezetet 
biztosít a nevelőmunka számára. Tevé-
kenységével jelentős mértékben hozzá-
járult a fejlődésben lemaradt peremvi-
dékek kulturális színvonalának emelésé-
hez, a súlyos hátrányok enyhítéséhez.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen öt éve folyó szer-
ves építészeti fakultáció egyik szervező-
je, ennek keretében az építészoktatás-
ban az átfogó, szerves szemléletmód 
meggyökeresedését segíti elő. A Kós 
Károly Egyesülés Vándoriskolájában a 
posztgraduális képzést mesterként vég-
zi elméleti és gyakorlati oktatás formájá-
ban. A franciországi Écomusée d’Alsace 
felsőoktatási intézmények építészhallga-

tóit foglalkoztató nyári gyakorlatainak 
egyik fő szervezőjeként és koordinátora-
ként európai elismerést szerzett a több 
éven át ott dolgozó magyar egyetemis-
táknak és fiatal építészeknek. Tervezői 
munkássága mellett kiemelésre érde-
mesnek tartom ezt az értékes oktatói 
tevékenységet.

Tervezői munkáiban nagyon sok épí-
tész munkatárssal dolgozott, a TRISKELL 
Építésziroda keretei között is rendszere-
sen vesz részt olyan együttműködésben, 
ahol változó felállásban több építész 
dolgozik együtt. Makovecz Imre mellett 
tevékeny részt vállalt a sevillai világkiállí-
tás magyar pavilonjának tervezésében, 
beruházási munkáiban és kivitelezésé-
ben, amivel hozzájárult ennek a nagy 
nemzetközi elismerést aratott épületnek 
a megvalósításához. Csernyus Lőrinc jó 
példát szolgáltat a szakmán belüli, barát-
ságon, egyetértésen, egymás iránti oda-
figyelésen alapuló, és emiatt eredményes 
együttműködésre, ez jellemzi csen geri, 
herendi, makói, üllői és más települése-
ken végzett tevékenységét.

Gerle János DLA
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Ajánlás

Csernyus Lőrinccel muzsikus pályám 
leg örömtelibb sikere hozott össze. 
Mondhatjuk, hogy a Sors és Makovecz 
Imre akarták így: 1992-ben nyertem a Se-
villai Világkiállítás Magyar Pavilonjához 
kiírt zenei pályázaton, s így közeli kap-
csolatba kerülhettem a Mester tanítvá-
nyaival is. Hamar kiderült Me nyus ról, 
hogy hasonlóan gondolkodik az építé-
szetről, mint jómagam a zenéről, s a Lé-
tezés számos nagy és apró kérdéseiről. 
A Tanítványok közül ő az egyik, aki úgy 
fejlesztette tovább az organikus építé-
szetet, hogy megtartva egyéni, poéti-
kus viszonyát a Mindenséggel, a kortárs 
technikai és helyi adottságokhoz, egye-

di igényekhez és funkciókhoz alakítja 
házait. Nem másol, hanem átél. Kockás 
és fehér abroszok felett, jó borok és szel-
lemi példaképeink kontrollja alatt dön-
töttünk úgy, hogy nem Hagyományőr-
zők, hanem Hagyományérzők sze ret  nénk 
lenni.

„Egyivásúak” vagyunk tehát, így mun-
 kásságát méltatnom – félek – öndicséret 
is lenne. Annyit azért, mint szakmán kí-
vüli jó barátja elmondanék Csenger, Fe-
hérgyarmat, Üröm, Solymár és Bonyhád 
főépítészéről, hogy bármelyik alkotását 
is nézem, mindegyik Emberi Közössége-
ket Szolgáló Maradandó Jel szá  munkra. S 
nemcsak a kelta, a hármas egységet jel-
képező szimbólum primer üzenetével, 
hanem a következő jelentés tartalmakkal 

bővülve: itthon vagyunk; igaz, egyszer 
meghalunk, de éljünk olyan környezet-
ben, hogy elődeink és utódaink büszkék 
lehessenek ránk; ne fennhéjázzunk, mi 
csak a Természet kicsinyke részét képez-
zük: egy kis mész és szén, víz, Lélek és 
Gondolat vagyunk. Bár ez utóbbi kettő 
nem definiálható sem Mengyelejev táb-
lázata, sem DNS összetétel alapján, ezért 
hétköznapi képpel megvilágítva: ISZAP 
és DRÁGAKŐ.

Egyszerűen fogalmaznék: Csernyus 
Lőrinc, mint a hazai épített környezet 
alakításában rendkívülit és maradandót 
alkotó Építőmester kiérdemelte az Ybl 
Miklós-díjat, ezért mindenképp kérem 
pályázata támogatását.

Kiss Ferenc, népzenész, zeneszerző
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vecz Imre 40-50 évvel előzte meg a 
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és az üveg. Mindez teljesen új szerke-
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munkába kezdett, ami az erdélyi ma-
gyarság megtartását tűzte ki célul. 
Makovecz Imre ezt a szellemiséget 
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gondot, hogy hajlamosak vagyunk 
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az ő háza, az ő pénze, az építész pedig 
csakis az alkalmazottja lehet. Divatszí-
nek, divatirányzatok vannak: tüzép-
barokk, mediterrán, neo-Bauhaus. A 
helyszín nem számít. Ettől én irtózom, 
hiszen ugyanolyan környezetszeny-
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képtárban, de egy ronda házat igen, 
ha arra áll, amerre lakom. Az építész-
nek küzdenie kell azért, hogy a ház 
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köteg építészmagazinnal, és teljesen 
különböző stílusban szeretné a kony-
hát, a fürdőszobát és a nappalit meg-
építtetni. Bizonyára bántó, amit mon-
dok, de az emberek többségéből hi-
ányzik az  általános műveltség (ezért 
nemcsak ők okolhatók), ami alapfel-
tétele annak, hogy az építész a házról 
párbeszédet folytasson velük. 

Tehát, amikor elvállal egy munkát 
hosszasan beszélget a megrendelővel, 
hogy megismerje annak szellemi 
világát?

Az az első. Nemcsak egy személlyel, 
mondjuk a férjjel, hanem a feleséggel, 
sőt a gyerekekkel is el szoktam beszél-
getni, ha családi házról van szó. Holott 
a családi ház tervezése nagyon nehéz, 
mert el kell találni az adott család 
igényszintjét. Egy középületnél más a 
helyzet, mert a megrendelő személy-
telenebb és ilyen épületekben nem él 
igazán az ember. Akár hónapokig is 
lehet a családi ház vázlattervén dol-
gozni, de addig nem szabad befejezni, 
míg mindkét fél teljes mértékben el 
nem fogadja. Ezután jön a műszaki 
rész; az engedélyezési, a kivitelezési 
terv készítése és az építkezés. A szelle-
mi munka az első fázisban zajlik, ami-
kor vázlatterveket készítünk. Mond-

hatja a megrendelő, hogy ezért a pár 
tervért kell neki a zsebébe nyúlnia? 
Sokszor nem értik meg, hogy a leendő 
ház igazi lényege szellemi munka gyü-
mölcse. Nehéz a dolgunk, mert ma 
már nem tudjuk a családi ház tervezé-
sénél, hogy ki is a megrendelő. Régeb-
ben megtudhattuk az illető szakmáját, 
most viszont szinte mindenki vállalko-
zó és befektető. 
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adni. Ez a gazdasági válságig valóban 
így működött. A média is azt sulykolja, 
hogy négyévente cseréljük le az au-
tónkat, szinte az összes műszaki cik-
künket, így fogyasztási kény szert táp-
lálnak az emberekbe, akik felépítik, 
majd eladják a házat, és újat építenek 
vagy vesznek. Így fogyasztási cikké 
vált a családi ház is. 

Hogyan találta meg hivatását?

Édesanyám vezetett erre az útra. Gye-
rekkoromban festő akartam lenni; 
sokat rajzoltam. Sokszor megkérdez-
ték, hogy mi akarok lenni? – Festő, – 
mondtam. – Szobafestő? – kérdezték. 
Ettől mindig nagyon mérges lettem. 
Egyszer hallottam anyámtól, hogy 
milyen jó lenne, ha az egyik fia építész 
lenne, a másik orvos. Azonnal mond-
tam, hogy akkor én építész leszek. Ta-
nultam a felvételi tárgyakat, a matekot 
és a fizikát, és elfogadhatóan rajzol-
tam. Amikor felvételiztem az egyetem-
re, nem ismertem igazán építészeket. 

Az egyetemi évek alatt vett részt 
a visegrádi táborokon. Mit kell 
ezekről tudni?

Nagy szerencsém, hogy akkor volt az 
első tábor, amikor bekerültem az egye-
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Az idővel nehéz mit kezdeni. Egy-
szerre szubjektív és objektív. Volt van 
és lesz. A múlttal és jövővel foglalko-
zunk. A múltra emlékezünk, a múltat 
felidézzük,  a múltat kutatjuk, a múlt 
körülvesz minket és sokszor megvál-
tozhatatlanként vesszük tudomásul. 
A jövőt tervezzük, a jövőt kutatjuk, a 
jövőt csak magunkban látjuk és sok-
szor megpróbáljuk megjósolni. A 
legrövidebb a most, a jelen. Mire meg-
ragadnánk, tovatűnik. 

A különböző embereknek miért 
tűnik egy adott időtartam eltérő hosz-
szúságúnak? Magunk is tapasztalhat-
tuk már, hogy néha repül az idő, azaz 
egy hosszú időszak gyorsan elmúlni 
tűnik, vagy éppenséggel az idő „szinte 
megáll”. Ezek a jelenségek érzelmi ál-
lapotunktól függenek: Ha az adott 
történést érdekesnek, izgalmasnak, 
vagy kellemesnek, kívánatosnak tart-
juk, akkor az időt rendszerint felgyor-
sulni érezzük; ha ugyanazt unalmas-
nak, vagy kellemetlennek érezzük, 
számunkra az idő lelassul. Ez a „megélt 
idő”. A megélt idő mindenkiben más 
és belül van. A fizikán alapuló és egy-

formán mérhető  idő ugyanaz és kívül 
van. Mondhatni azt, hogy kétféle 
idővel rendelkezünk? 

Az idő a korral is összefügg. Ha az 
időt a tapasztalatokkal mérnénk, ak-
kor megállapíthatnánk, hogy egy év 
az ötéves gyermek életének egy ötö-
dét képviseli, míg ugyanaz egy ötven-
éves életének (ebben a korban va-
gyok) csupán két százaléka, tehát az 
életkor növekedésével minden idősza-
kasz a tapasztalatok összességének 
kisebb hányadát jelöli, s az idő öreg-
korban felgyorsul. Az ötéves gyer mek 
számára életének kétszerese mintegy 
örökkévalóságnak tűnik, míg ötven 
fölött minden pillanat számít, s öt év 
egy pillanat alatt elfut… 

A megélt idő mindenkiben és min-
den élőben más, és belül van. A fizikán 
alapuló és egyformán mérhető idő 
ugyanaz, és kívül van.

Az építész tereket hoz létre. Nagyob-
ból kisebbet hasít ki. A megépült ház 
három dimenziós. A terv, a rajz kétdi-
menziós. A gondolat végtelen vagy 
egy dimenziójú. Az idő a negyedik. Az 
épületről készült fényképpel elveszek 

egy dimenziót a háromból. Ha benne 
élek és mozgok, egyet hozzáteszek. Az 
épületeknek is van koruk és saját idő-
vel is rendelkeznek. A breton menhirek 
4-5000 évesek. A megalitikus kor több 
mint 6000 évig tartott. A modern épí-
tészeti kor 30-40 éven át virágzott. 
Épü letei nagy részét már fel kellett 
újítani. Az építészeti korok egymás 
utánja a megélt időn belül ugyanazt 
az utat írja le, mint az ember életútja. 

Belső és külső határok együttes je-
lenléte furcsa metamorfózist okoz az 
emberben. A házaknak is kétféle ide-
jük van. Hogy viszonyulok húsz évvel 
később egy általam tervezett és meg-
épült házhoz? A közös megélt idő 
vajon ugyanaz-e? Nyilván nem, hiszen 
az belül van.  Mit mond nekem a csen-
geri iskola? Tekinthetek rá úgy, mint a 
fiamra?  Hiszen egyidősek, egy napon 
születtek (1992.08.31.). Bence most 
érettségizik. Az iskolát két hónapja 
láttam utoljára, jól érezte magát. Ősz-
től új neve lesz. Makovecz Imre általá-
nos iskolának fogják hívni.

Mindennek rendelt ideje van.
Csernyus Lőrinc

temre. A tábor valódi szellemi közös-
séget, műhelyt hozott létre. Újságokat 
is szerkesztettünk. Akkor jártak oda 
azok az építészek, akik közül most 
többen a közösen épített Kecske utcai 
irodaházban dolgoznak. Az egyetem 
elvégzése után rögtön Makovecz Im-
rével – őt elsőéves egyetemista korom 
óta ismertem – kezdtünk el dolgozni, 
ő hívott meg minket az irodájába.

1987-től Csenger főépítésze, majd 
egyre több település főépítésze lett. 
Gondolom ilyen esetekben ismerni kell 
a település múltját, néprajzát is. 

Ez így van. Általános műveltségen na-
 gyon sokrétű, szervezett tudást értek, 
ami még mindig kevés, ha nem tudom 
szintetizálni. Ismerni kell a történelmet 
is, hiszen egyik művészeti és tudo-
mányág sem létezik magában. Egy 
kis település, például Csenger eseté-
ben is tudni kell, hogy mi minden 
ha tott a helyi építészetre és kultúrára. 
Csenger már Zsigmond király idejé-
ben oklevelet kapott, egyházi központ 
volt, Szatmárnémetihez tartozott, de 
a trianoni határral a perifériára került. 
Ha mindezt nem tudom, akkor bizony 
nem tudok oda házat tervezni sem. 

Ha – mondjuk – egy Makovecz-ház 
mellé fel akarok húzni egy mediterrán 
házat, akkor abba beleszólhat 
a főépítész?

Eddig a főépítész választása és műkö-
dése bizalmi alapon ment. Az esztéti-
ka, az épített környezetbe való illesz-
kedés nem jogi kategória. Ha én az 
épí tészeti előírásoknak megfelelő há-
zat tervezek, és nagyon jó a jogászom, 
akkor keresztül tudom vinni az akara-
tomat. Egy tervegyeztetésre elsőként 
a jogász jön be az ajtón, aztán a meg-
rendelő és a legvégén az építész. Ez 
nem normális. Képzeljük el azt a hely-
zetet, hogy Santorini szigetén egy 
tor nácos magyar parasztházat szeret-
nék építeni. Bizonyára teljesen jogo-
san őrültnek néznének a görög mű-
szaki osztályon. Nálunk meg a Pilisben 
megy a mediterrán ház.  Az országos 
főépítész és mások is éppen ezért azt 

szeretnék elérni, hogy a főépítész 
szakhatóságként legyen jelen minden 
településen. 

Az efféle majmolások más országban 
is megtalálhatók? Elképzelhetőnek 
tartja, hogy valaki egy alpesi faluba 
spanyolos házat húz fel?

Az nem képzelhető el. Nyugaton, ahol 
nem volt kommunizmus, ahol a szel-
lemet nem nullázták le, ilyen fel sem 
vetődik. A volt szocialista blokk orszá-
gaiban viszont ezt látom. Egy társadal-
mi réteg hirtelen nagyon meg  gazda-
godott, de szellemi érte lem ben nem 
emelkedett hasonló magassá gokba. 
Így teljes káosz uralkodik az építészet-
ben. A 60-as években jöttek be a sá-
tortetős házak, amivel lerombolták a 
klasszikus oldalhatáron álló magyar 
beépítési módot. Majd bevezették az 
ötméteres előkertet. Majd kitalálták, 
hogy kétszintes házat kell építeni, 
hogy a fiatalok otthon maradjanak. De 
csak nem maradtak ott, viszont ezek 
a félig üres házak megmaradtak. 

Nem hiszem el, hogy egy országra 
rá kellene erőltetni bármiféle stílust. 
Hiszen nagyon sok eltérő, magas szín-
vonalú építészeti törekvést ismerünk. 
Ha három kiváló építész tervez egy-
más mellé házat, akkor nem kell őket 
kényszeríteni a párbeszédre. 

Nem éri meg ezt a szakmát művelni?

Én amíg élek ezt csinálom, mert na-
gyon szeretem. Tény, hogy amikor 
egyetemre jártam, sokkal nagyobb 
volt a szakma presztízse, ma pedig  
túlképzésről is beszélhetünk. Amikor 
Kós Károly egyetemre járt, 25-30 épí-
tész végzett egy évfolyamon, és ők 
ter vezték a hajdani Magyarország 
köz  épületeit, nagyobb házait. 1945 
után 80 fős évfolyamokat vittek, ma 
pedig országos szinten ötszázan vé-
geznek; 8000 építész van az ország-
ban, és folyamatosan nő a számuk, 
míg a megrendelések fogynak. Kis sé 
borúlátó vagyok; vajon egy önkor-
mányzatnak, ha majd elmúlik a válság 
megéri-e például egy művelődési ház, 
óvoda, vagy iskola építése.

Csernyus Lőrinc felvételei
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Az Óbudai Waldorf Iskola és oktatás 
„A városból kivezető Bécsi úton műkö-
dő Waldorf iskola az átalakulás idősza-
kát éli. A régi iskolaépület 1934-ben 
épült a közeli téglagyári dolgozók 
gyerekei számára, ez fogadta be 1992-
ben az Óbudai Waldorf Iskolát. A Wal-
dorf pedagógia nagy hangsúlyt fektet 
a gyermekek fejlődését segítő, belső 
elevenségüket melegen tartó környe-
zet kialakítására. A diákok ehhez tevé-
kenyen hozzájárulnak, közösen, ma-
guknak alakítva ki saját környezetüket. 
Az épület – nem mint falak együttese, 
hanem mint az iskola otthona – foly-
tonos alakulásban van, ahogyan a 
benne élő gyerekek is alakulnak, nö-
vekednek.”

A fenti idézet Kontra Ágnestől, az 
iskola művészeti tanárától való. Telje-
sen egyetértek vele. Az épületek lakó-
ik nélkül, az iskolák gyerekek nélkül 
semmit sem érnek. A tervezés során 
hasonló értékeket követtem, mint a 
megrendelő közösség. Mivel magam 
is „Waldorf-szülő” vagyok, ezért éve-
ken át figyelhettem ennek az oktatási 
rendszernek a működését, mielőtt a 
munkával megbíztak, és elkezdtem a 
tervezést. A 2001-2003 során kivitele-
zett új épületszárny két folyosón, két 
szinten kapcsolódik a régi épületrész-
hez. A majdnem kör alakú háromszin-
tes oktatási szárny szilárdan áll a földön. 
A belső terek felosztása a kör alapraj-
zot követi, azt szeletekre bontja. A 
körív leglátványosabban a földszinti  
étkezőben és a legfelső – euritmia-te-
remnek használt – nagyobb térben 
mutatkozik meg.

A 2003-as tanévben vették birtokuk-
ba a tanárok és diákok az új épület-
részt. A birtokbavétel lassan történik, 
fokozatosan szoknak össze, ismerik ki 
egymást, ember és környezete. Hogy 
minden megtalálja a megfelelő helyét 
és használatát, ahhoz idő és – most 
már a diákok részéről – sok munka és 
ötlet szükséges.

A jövőben felépülő épületrészekkel 
együtt, az intézmény teljes területe 
tekintélyes  méretet ölthet. Az új tor-
naterem, az aula és az újabb épület-
szárny még csak terven létezik. Az 
utóbbihoz az átjáró már megépült.

A tervezés és építés során még nem 
volt szó arról, hogy tanítani fogok az 
iskolában. Ennek már több éve, és 
egy re jobban szeretem ezt a tevékeny-
séget.

Az építész a formák arányviszonyá-
val valamilyen rendet valósít meg, az 
arányoknak ez a teremtett rendje mély 
visszhangot ébreszt, mert egy olyan 
rend mértékét adja meg, amelyet az 
ember a világéval egybehangzónak 
érez. Az alábbi idézet szerepel minden 
bizonyítványban a személyre szabott 
értékelés mellett.

„Az építészet alapvető sajátossága, 
hogy a művészet minden ágánál erő-
sebben kötődik a térhez, alkotásai 
nemcsak térbeliek, hanem végső so-
ron maguk is terek, hiszen az építés 
elsődleges célja mindig az, hogy az 
élet szűkebb keretét, az emberi tevé-
kenység különböző formáinak kifejté-
séhez szükséges, meghatározott mé-
retű és jellegű teret létrehozza. Némi 

túlzással még azt is mondhatjuk, hogy 
az építészet tulajdonképpeni anyaga, 
mellyel dolgozik, amit alakít, az maga 
a tér.”

Az epocha építészettörténeti kurzu-
sa erre a meghatározásra épült fel. A 
megalitikus kultúrától napjainkig vé-
gigvesszük a meghatározó építészeti 
stílusokat. Nem egyszerűen formai 
kérdésként, hanem inkább szociális és 
szellemi folyamatként ábrázoljuk ezt 
az időszakot. Az építészettörténettel 
párhuzamosan az épített környezet 
emberre és társadalomra való hatását 
is vizsgáltuk. Rajzolási, fény gyakorla-
tokat végzünk. Gyertyával rajzolunk a 
levegőbe. Makovecz Imre „narancshá-
mozása” is szerepel a gyakorlatok közt. 
Én a képzés helyett az oktatásban és 
az oktatásra fordított időben hiszek. 
Már magát a képzés szót sem szeretem. 
A kreditrendszert juttatja az eszembe. 
Gyorsan, pontokat számolva, összead-
va „képezzük” magunkat. Nem sze-
mélyes kapcsolaton keresztül a klasz-
szikus mester-tanítvány viszonyt ala-
pul véve.  Ami persze időbe telik.  

A Waldorf-pedagógia egyik szá-
momra fontos és érdekes eleme, hogy 
mind a két agyfélteke egyformán ter-
helődik és alakul. Nemcsak a számolás, 
írás és olvasás van a központban, ha-
nem a mozgás, zene és rajz is. Ebben 
a szemléletben való nevelést az első 
osztálytól kezdve egészen az érettségi-
ig nagyon fontosnak tartom. Térlátá-
suk, rajz és mozgáskészségük sokkal 
kifinomultabb és érzékenyebb, mint 
sok, építészkarra járó hallgatóé.

Fent: az iskola épülete • lent: fényrajzolási gyakorlatok
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 Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak;  tempus nascendi et tempus moriendi tempus plantandi
 ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. et tempus evellendi quod plantatum est

 Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak;  tempus occidendi et tempus sanandi
 ideje a rontásnak és ideje az építésnek.  tempus destruendi et tempus aedificandi
  

 Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek;  tempus flendi et tempus ridendi
 ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.  tempus plangendi et tempus saltandi

 Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének;  tempus spargendi lapides et tempus colligendi
 ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak.  tempus amplexandi et tempus longe fieri a conplexibus
 

 Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek;  tempus adquirendi et tempus perdendi
 ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.  tempus custodiendi et tempus abiciendi

 Ideje van a szakgatásnak és ideje a megvarrásnak;  tempus scindendi et tempus consuendi
 ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.  tempus tacendi et tempus loquendi

 Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek;   tempus dilectionis et tempus odii
 ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.  tempus belli et tempus pacis

 Mindennek rendelt ideje van  omnia tempus habent
 és ideje van az ég alatt minden akaratnak.  et suis spatiis transeunt universa sub caelo
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Makó, a Kálvin téri Általános Iskola aulája
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