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A Balaton-felvidék, mint szűkebb hazád,
szülőfölded erős és masszív talajt,
elrugaszkodási pontot adott építészeti
gondolataid kifejtésére. Mit jelent
számodra ez a varázslatos táj?
Révfülöpön születtem. Az öreg épület,
amelybe általános iskolába jártam, a XIX.
század végén épült. Eredetileg Gyöngy
szállodának hívták, majd az idők során
az evangélikus tanítók üdülője lett. Amikor elvégeztem az egyetemet, az egyik
első munkám volt ennek az épületnek
az átalakítása, bővítése. Ma az Ordass
Lajos Evangélikus Oktatási Központ
működik benne. Hálás vagyok – így már
korosabb fejjel és tudattal – egykori tanáraimnak, akik példaképeim lehettek.
Osztályfőnököm, matematikatanárom
például tehetséges autodidakta művész
volt, fantasztikus akvarelleket, intarziákat
készített. Együtt jártam vele a Káli-medencébe rajzolni, festeni. Megemlíthetném rajztanáromat is, aki a linómetszéstől a tustechnikáig rengeteg kreatív
dologra megtanított. De a legtöbbet a
környezet, a táj jelentett számomra. A
faluban még éltek a régi borosgazdák,
szőlőművelő munkások, napszámosok.
Láttam, hogyan élnek és dolgoznak.
Láttam a kicsi présházakat, kőbástyákat
és azt a csodálatos panorámát, ami a
világ legszebb tájává varázsolta ezt a
vidéket. Pedig kő kő hátán, amerre csak
ellát a szem. Ezer meg ezer kődarab
borítja a szántókat, legelőket. Kőből
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épültek a házak, templomok, és a pincesorok présházai is. Kőtámfalak, bástyák, kerítések és istállók állnak kőből
rakva a mai napig. Az időtlenség sűrűsödik össze bennük minden évszakban
vagy napszakban. Csodálatos szépségű
sziklaormok, változatos geológiai képződmények mindenfelé. Vagy a híres
kőtenger a Káli-medencében, mintha
csak egy óriás szórta volna szét a sziklatömböket. Rengeteget játszottunk, bú
jócskáztunk barátaimmal közöttük. És
ott van mindehhez a mediterrán éghajlat, a lágy fátyolon átszűrődő, titokzatos
napfény és könnyű árnyék; a különböző
fényhatások a házak homlokzatán. A
napszakok változásától kezdve az évszakok különbözőséig minden perc más és
más hangulatot hordoz. Sok művészem
ber fantáziáját megragadta már ez a
vidék, ahogy a parázsló napfény sugárzik a Balaton-felvidék apró, elfeledett
falvainak, szőlőhegyeinek fehér homlokzataiból, erdeinek tiszta levegőjéből, az
itt élő emberek csendes derűjéből,
mindennapjaik apró történeteiből.
Hamvas Béla szerint ez a mediterrá
neum legészakibb része, amely sok
olasz vidéknél is déliesebb, mert a fény
az embert is átsugározza, a dolgokba is
bevilágít. Sehol semmi túlzás, semmi
izzasztó erőkifejtés. Minden csupa patri
archális jókedv és derű. Ha itt egy mesteremberrel megbeszéled, hogy a jövő
héten eljön és megcsinálja a munkát,
ne csodálkozz, ha hiába várod, és két hét
múlva azt mondja: „Nincs az elfelejtve
kérem!” Persze nem mintha az élet itt
könnyebb, vagy lazább lenne, vagy ke
vesebbet kellene dolgozni, de valahogy
mintha mindennek nagyobb távlata, és
mélysége volna. Itt a Dél géniusza parázslik mindenütt. De a Balaton-felvidéknek ezt a valódi arcát sajnos már csak a

belső, eldugott kis falvakban találjuk
meg maradéktalanul. A vízparti területek átértékelődtek, építészeti sajátosságaik az elmúlt évtizedek alatt sokat vál
toztak. Közvetlenül a parton eltűntek a
présházak, megszűnt a szőlőművelés, a
bortermelés. A balatoni halászat és a
révkikötő sem maradt meg helyben.
Minden az idegenforgalomról, a vendég
látásról szól, ami érthető, hiszen Trianon
után elveszítettük nagyhírű hidegvizes
fürdőhelyeinket, Abbáziát, az erdélyi
fürdőket; nem maradt más, csak a Balaton. A nagyarányú idegenforgalmi fejlesztésekkel, a vasútvonal kiépítésével,
a nyaralók megjelenésével, a beach-han
gulat elterjedésével a vízparti települések átalakultak. Színesebb, változatosabb; ha úgy tetszik látványosabb környezet alakult ki, ahol a legfőbb erény
az építészeti alkotások minősége, magas színvonala, az építészek szakmai
kvalitása. Persze ez természetes, hiszen
egy táj alapvető identitása nem állandó
és megingathatatlan, hanem fejlődik, és
időről időre nyilvánvalóbbá válik. Viszont
a belső területek – maga a Balaton-felvidék – még őrzi és (minden hatás ellenére) kell hogy őrizze a hagyományos
építészeti karakterét, táji, természeti értékeit. Részben, mert az ország más részeihez képest itt sok minden megmaradt és fellelhető, de legfőképp azért,
mert vannak építészek és építtetők, ős
lakosok és bebírók, megszállottak és
lelkes patrióták, akik ezt az örökséget
megőrizni és folytatni akarják.
Melyek ennek a vidéknek a legfontosabb
építészeti karakterjegyei?
Mindenekelőtt a Kárpát-medence népi
építészetére jellemző részletek és
sajátosságok. Ha röviden akarnám szám
ba venni, a következőket sorolnám fel:

• A racionalitásból eredő földszintesség,
egyszerű, letisztult tömeg-, és formakép
zés. A tető lehetőség szerint egybefoglalja a lakóházat és a melléképületeket:
az istállót és a pajtát. Emeletet nem
építettek, és a padlást sem építették be.
Ez a földszintesség adja a ház barátságos
otthonosságát.
• Sima, nyugodt egyenes vonalú nyeregtető és eresz (amiben csak néha jelenik meg egy-egy szénabedobó nyílás)
A háztetők nyugodt vonalát csak a ké
mény töri meg, mert minden törés, ta
golás egyben beázási lehetőség is.
• Hangsúlyos, fehérre festett kémény.
A tájba helyezett ház fölött magasodó
tekintélyes méretű fehér kéménypillér
megkoronázza az épületet. Építészeti
méltósága, a falakat folytató, magasba
ívelő egysége az épületek tömegével
arányos vastagsága feltűnő. A tájegység
jellegzetes, szebbnél szebb formájú, vál
tozatos kéményfejezeteit mindig vakolták és fehérre meszelték.
• Apró nyílások, sokszor véletlenszerűen elszórva a homlokzaton. (A pajtákon,
istállókon megjelennek a nagyobb kapuk és nyílások is.) Sok régi épület hom
lokzatán csak egy ablak volt aszimmetrikusan, de a leggyakoribb a szimmetrikusan elhelyezkedő, két vagy három
ablak. Az ablakokat mindig fásli; vakolatkeret övezte, amelyet többnyire szemöldökformán díszítettek. A Balaton-felvidéki ablakok legfőbb ékessége a félholdas, fonadékos vagy lándzsaíves
szemöldökpárkánnyal szegett vakolattagozat, amely mindenütt más és más;
két egyformát egy faluban sem találni.
• Hófehér (esetleg törtfehér) festett
vakolt felület; de jellemző a kőfelület is,
ami régen az alárendelt oldalhomlokzatokon, melléképületeken, kőkerítéseken
jelent meg. A fehér homlokzatokat a
vakolatdíszekkel együtt minden évben
újrameszelték. Az egyre vastagodó
mészréteg lassan eltömte a mélyedéseket, amitől a formák mind puhábbak,
festőibbek lettek. A legszebb homlokzat
festéseknél a mésztejet egy kicsi sziená
val is megtörték, sőt a tagozatok festésére szánt anyagba egy egészen kicsi
olajat is tettek, hogy a festék ne legyen

túl vastag. Az így kikevert festéket rövid
mozdulatokkal vitték fel a homlokzatra.
A homlokzatfestést két részletben készítették: nem várták meg, hogy az első
réteg teljesen megszáradjon, és már
másnap fölvitték a következő réteget. A
meszet a friss vakolat beszívta, felszínén
a mész páncélként kicsapódott, és már
eshetett is rá az eső.
• A Nap felé forduló ház (bejárat, ablakok, udvar a déli nap felé ) Az emberek
megtanulták, hogyan alkalmazkodjanak a domborzat, az éghajlat, a nap és
a szél járásához. Hogyan lehet a leginkább otthonos, az emberi szívnek kellemes hajlékot kialakítani. A Balaton-felvidéki építészet a napfény építészete. A
régi épületek legtöbbször kelet-nyugati irányúak, hogy a tornácos-ajtós-abla
kos oldalukat járja a déli nap. Az egész
udvar napsütött, széltől védett, a kert
pedig a ház részévé válik.
• Vakolatdíszek szigorúan megszabott
helyeken és harmóniájában. A vakolatdíszek sohasem utólag rátett gipszstuk
kók, rátétdíszek voltak, azokat mindig a
homlokzat vakolásával egy időben,
ugyanazzal az anyaggal alakították ki.
Ezért tűnnek sokszor olyan recsegőnek,
mézeskalácsformának, amikor egy épü
leten utólag összevissza próbálnak hasonló díszeket elhelyezni. Régen a
hosszú épületeknek csak a fő homlokzatát vagy az ablakkeretek egy meghatározott részét díszítették. A díszek min
dig szimmetrikusak voltak, és ezen belül
a díszítmény gazdag, sőt már-már zsúfolt is lehetett, de mindig keretbe foglalva szerepelt, vagy maga volt a keret.
Lehet-e ezek mentén lokális és személyes
hangvételű építészetet manapság
sikeresen művelni? Mi a te recepted?
A recept nagyon egyszerű. Aki építeni
szeretne a Balaton-felvidéken, legjobb,
ha nem másutt álmodott álmokkal jön,
mert önmagában szép épület csak a
tervezőasztalon van. Ha felépül, viszonyba kerül a szomszédos homlokzatokkal,
szemközti házakkal, a tájjal, a szomszédok életmódjával. Legjobb, ha az építtető egy évig csak odajár a telekre, sétál
a környéken. Figyel, csodálkozik, a falu-

beliekkel ismerkedik. Még jobb, ha eltölt
ott egy teljes napot télen is, nyáron is.
Bejárja a vidéket, szimatolja a levegőt,
figyeli a fákat, bokrokat, ismerkedik a falu
történetével, pletykáival. Elmegy a közeli boltba, kocsmába, templomba, és
csak ez után kezd tervezni. Fontos, hogy
felfedezzünk, megérezzünk valamit
abból, amit az itt élő emberek éreznek.
A világ építészeti áramlatában nyomon
követhető a hozzáállás, amelyben az
anyagszerűség, a harmónia, a táj iránti
alázat jelenik meg. Amikor a megvalósuló épület párbeszédbe kerül a tájjal.
Ehhez a hozzáálláshoz véleményem
szerint három dolog kell, és ez a három
dolog korántsem a pénz, pénz és pénz.
Ellenkezőleg: Arisztotelész Metaphysicája óta tudjuk, hogy:„A szép legfőbb fajtái
a rend, az összemérhetőség és az elhatároltság, amiket a matematikai tudományok bizonyítanak leginkább.”(Ferge
Gábor fordítása) Vagyis az első és legfontosabb dolog, ami a jó építészethez
kell, az a rend, a rendezettség, a harmónia; amikor a dolgok egyensúlyban
vannak. A második legfőbb dolog az
összemérhetőség, amit szerintem az
aránnyal és a ritmussal fejezhetünk ki
legjobban. Ha valaki leüt egy hangot a
zongorán, az még nem zene, de ha már
két hangot üt le, akkor már nem mindegy, hogy az a két hang hogyan szól
egymás után, milyen hangközökkel és
milyen ritmusban. A két hang egymáshoz való viszonyából, összemérhetőségéből, illeszkedéséből már megszületik
a zene, a művészet. A harmadik, és nem
kevésbé fontos dolog a művészetben
– és így a jó építészetben is – az elhatároltság, hogy valójában mit is akar
mondani nekünk a művész, vagy maga
az épület. Peter Zumthor svájci építész
még világosabban fogalmazta meg ezt
kollégái számára: „A jó építészetnek az
embert föl kell emelnie, hogy átélhesse
és lakhassa, és nem pedig lyukat beszélnie a hasába.” A jó építészet elutasítja az
épített környezet így-úgy összeválogatott, díszletekből álló, értékektől megfosztott változatát. A jó építészet felemel
és begyógyítja a megsebzett tájat. Hiszen, amikor építünk, két, egymással
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ne csodálkozz, ha hiába várod, és két hét
múlva azt mondja: „Nincs az elfelejtve
kérem!” Persze nem mintha az élet itt
könnyebb, vagy lazább lenne, vagy ke
vesebbet kellene dolgozni, de valahogy
mintha mindennek nagyobb távlata, és
mélysége volna. Itt a Dél géniusza parázslik mindenütt. De a Balaton-felvidéknek ezt a valódi arcát sajnos már csak a
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két egyformát egy faluban sem találni.
• Hófehér (esetleg törtfehér) festett
vakolt felület; de jellemző a kőfelület is,
ami régen az alárendelt oldalhomlokzatokon, melléképületeken, kőkerítéseken
jelent meg. A fehér homlokzatokat a
vakolatdíszekkel együtt minden évben
újrameszelték. Az egyre vastagodó
mészréteg lassan eltömte a mélyedéseket, amitől a formák mind puhábbak,
festőibbek lettek. A legszebb homlokzat
festéseknél a mésztejet egy kicsi sziená
val is megtörték, sőt a tagozatok festésére szánt anyagba egy egészen kicsi
olajat is tettek, hogy a festék ne legyen

túl vastag. Az így kikevert festéket rövid
mozdulatokkal vitték fel a homlokzatra.
A homlokzatfestést két részletben készítették: nem várták meg, hogy az első
réteg teljesen megszáradjon, és már
másnap fölvitték a következő réteget. A
meszet a friss vakolat beszívta, felszínén
a mész páncélként kicsapódott, és már
eshetett is rá az eső.
• A Nap felé forduló ház (bejárat, ablakok, udvar a déli nap felé ) Az emberek
megtanulták, hogyan alkalmazkodjanak a domborzat, az éghajlat, a nap és
a szél járásához. Hogyan lehet a leginkább otthonos, az emberi szívnek kellemes hajlékot kialakítani. A Balaton-felvidéki építészet a napfény építészete. A
régi épületek legtöbbször kelet-nyugati irányúak, hogy a tornácos-ajtós-abla
kos oldalukat járja a déli nap. Az egész
udvar napsütött, széltől védett, a kert
pedig a ház részévé válik.
• Vakolatdíszek szigorúan megszabott
helyeken és harmóniájában. A vakolatdíszek sohasem utólag rátett gipszstuk
kók, rátétdíszek voltak, azokat mindig a
homlokzat vakolásával egy időben,
ugyanazzal az anyaggal alakították ki.
Ezért tűnnek sokszor olyan recsegőnek,
mézeskalácsformának, amikor egy épü
leten utólag összevissza próbálnak hasonló díszeket elhelyezni. Régen a
hosszú épületeknek csak a fő homlokzatát vagy az ablakkeretek egy meghatározott részét díszítették. A díszek min
dig szimmetrikusak voltak, és ezen belül
a díszítmény gazdag, sőt már-már zsúfolt is lehetett, de mindig keretbe foglalva szerepelt, vagy maga volt a keret.
Lehet-e ezek mentén lokális és személyes
hangvételű építészetet manapság
sikeresen művelni? Mi a te recepted?
A recept nagyon egyszerű. Aki építeni
szeretne a Balaton-felvidéken, legjobb,
ha nem másutt álmodott álmokkal jön,
mert önmagában szép épület csak a
tervezőasztalon van. Ha felépül, viszonyba kerül a szomszédos homlokzatokkal,
szemközti házakkal, a tájjal, a szomszédok életmódjával. Legjobb, ha az építtető egy évig csak odajár a telekre, sétál
a környéken. Figyel, csodálkozik, a falu-

beliekkel ismerkedik. Még jobb, ha eltölt
ott egy teljes napot télen is, nyáron is.
Bejárja a vidéket, szimatolja a levegőt,
figyeli a fákat, bokrokat, ismerkedik a falu
történetével, pletykáival. Elmegy a közeli boltba, kocsmába, templomba, és
csak ez után kezd tervezni. Fontos, hogy
felfedezzünk, megérezzünk valamit
abból, amit az itt élő emberek éreznek.
A világ építészeti áramlatában nyomon
követhető a hozzáállás, amelyben az
anyagszerűség, a harmónia, a táj iránti
alázat jelenik meg. Amikor a megvalósuló épület párbeszédbe kerül a tájjal.
Ehhez a hozzáálláshoz véleményem
szerint három dolog kell, és ez a három
dolog korántsem a pénz, pénz és pénz.
Ellenkezőleg: Arisztotelész Metaphysicája óta tudjuk, hogy:„A szép legfőbb fajtái
a rend, az összemérhetőség és az elhatároltság, amiket a matematikai tudományok bizonyítanak leginkább.”(Ferge
Gábor fordítása) Vagyis az első és legfontosabb dolog, ami a jó építészethez
kell, az a rend, a rendezettség, a harmónia; amikor a dolgok egyensúlyban
vannak. A második legfőbb dolog az
összemérhetőség, amit szerintem az
aránnyal és a ritmussal fejezhetünk ki
legjobban. Ha valaki leüt egy hangot a
zongorán, az még nem zene, de ha már
két hangot üt le, akkor már nem mindegy, hogy az a két hang hogyan szól
egymás után, milyen hangközökkel és
milyen ritmusban. A két hang egymáshoz való viszonyából, összemérhetőségéből, illeszkedéséből már megszületik
a zene, a művészet. A harmadik, és nem
kevésbé fontos dolog a művészetben
– és így a jó építészetben is – az elhatároltság, hogy valójában mit is akar
mondani nekünk a művész, vagy maga
az épület. Peter Zumthor svájci építész
még világosabban fogalmazta meg ezt
kollégái számára: „A jó építészetnek az
embert föl kell emelnie, hogy átélhesse
és lakhassa, és nem pedig lyukat beszélnie a hasába.” A jó építészet elutasítja az
épített környezet így-úgy összeválogatott, díszletekből álló, értékektől megfosztott változatát. A jó építészet felemel
és begyógyítja a megsebzett tájat. Hiszen, amikor építünk, két, egymással
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szoros kapcsolatban álló, ám egymással
ellentétes folyamatnak vagyunk a részesei. Az egyikkel megsebezzük a természetet, megbontjuk a környezet egyensúlyát, a másikkal ugyanakkor begyógyítjuk. Napjaink építészete annak ellenére, hogy időnként végsőkig kifinomult műszaki megoldásokat hoz létre,
számos épületével sértette már meg
környezetét, meggyöngítve a hely szellemét. De egyúttal amikor építünk, ezt
a megbontott egyensúlyt, felsebzett
környezetet megpróbáljuk helyre is állítani. Ebben az értelemben az építés
egyben egy építő áldozat is. Számomra
ez a recept; a tervezők organikus módon viszonyulnak a tájhoz és az embe
rekhez; felemelik az embert, és begyógyítják a tájat.
U. Nagy Gábor igazi regionalistának
titulált téged Ybl-díjad kapcsán.
Önálló irányzatnak tartod a regionalizmust, vagy olyan alkotói attitűdnek,
amely az organikus-, vagy élő építészetnek is természetes alapelve?

Nagyon megtisztelők Gábor szavai; ő
saját életútjával bizonyítja, hogy a kiváló
tehetségű építész hogyan lehet hatással
a vidék épített környezetére. Hogyan
képes minőségében megújítani a tájat
és környezetet; ha úgy tetszik: az embert
felemelni. Sok olyan építészre lenne
szükség, aki a kis architektúráktól kezdve
a közösségszervező helyi piacokig mindenre tud értékes és gyakorlati jó példá
kat adni. Munkájuk legfőbb értéke a
jelenlét, amit regionalizmusnak is hívhatunk. De a regionalizmust nem tekintem
önálló stílusnak, hanem alapnak, a minimumnak, ami minden építésznek kötelező gyakorlat, a beugró. Ha már stílusról
beszélünk, akkor hozzám közelebb áll
az organikus építészet. Az a modern
organikus építészet, aminek a lényege
nem az élettől független, teoretikus
gondolkodás, nem a képzőművészetre
jellemző önmegvalósítás és az egyéniség mindenek feletti hangsúlyozása,
hanem az imagináció, a szabad gondolat. Az imagináció nem a képzelet erővel
kifejtett megjelenítése, hanem szemé-

lyes, belső kifejeződés, ami a külső, valós
világban is pozitív változásokat hoz létre.
Az építészet környezetünk képszerű el
gondolása, amely megvalósulásra törek
szik. Ennek a folyamatnak a végén egyre
inkább felismerhetővé válik az a semmivel össze nem téveszthető élmény, hogy
egy helynek nemcsak fizikája, hanem
metafizikája is van, és nemcsak látvány,
hanem géniusz is. Ez csak akkor érthető
meg mindkét fél számára, ha mindketten egy nyelvet beszélnek. A közös nyelv
a helyi anyaghasználat, a környező épü
letek aránya és léptéke, a táj, az emberek
ismerete. Amikor a megvalósuló alkotás
mindig személyes, belső kifejeződés, de
ugyanazon a nyelven, amit a helyiek
beszélnek és megértenek.
Egy végzett vándoriskolásnak szinte
kötelessége megtalálni a helyet, ahol
tudásával és szívével az épített környezet,
így a közösségi élet színvonalát emelni
tudja. Te hogyan fogtál neki ennek a
küldetésnek? Milyen akadályokat kell
leküzdenie a következő nemzedéknek?

Ravatalozó, Vigántpetend

24

A legfontosabb a jelenlét, amiről az
előbb beszéltem. Hogy otthon legyünk
a világban. Csak a helyén lévő ember
képes helyénvaló dolgokat produkálni.
Az én indulásom még vándoriskolásként kezdődött. A MAKONA irodában
dolgoztam, amikor egy alig kétszáz fős
Balaton-felvidéki település, Pula polgármestere, Reményi Antal levelet írt Mako
vecz Imrének, hogy segítsen neki meg
tervezni a falu új házait. Imre bácsi elment Pulára, és jó szokásához híven
rögtön kiadta a feladatot egy vándornak
– nekem. Ez már több mint húsz éve volt,
és azóta vagyok ennek a kis településnek (azóta már Felsőörsnek is) a főépítésze. Pulán csodálatos emberekkel ismerkedtem meg. Bizalmukba fogadtak
és elkezdődött a máig tartó munka.
Manapság a Művészetek Völgye össz
művészeti fesztivál ismertté tette ezeket
a településeket. A hátrányos gazdasági
helyzet ellenére megnőtt a régió imázsa;
nyaranta rengetegen keresik fel a kör
nyék látnivalóit, természeti szépségeit. A
fesztivál alatt a térségbe látogató negyed
milliónyi ember szinte már a tömegrendezvények szintjére emelte a látogatottságot. Ennek eredményeként egyre
több régi parasztházat vásárolnak meg
és újítanak föl, teszik rendbe a régi homlokzatokat, portákat. Ez részben jó az
őslakosságnak, mert nő az ingatlanok
értéke, és már nem ritka, hogy egy-egy
düledező parasztházért 5-6 millió forintot is fizetnek. Ez a helybelieknek igen
sok pénz, saját jövedelmükből nem is
nagyon tudnák előteremteni. Csakhogy
nem az itt élők vásárolnak ingatlanokat,
építenek új házakat, hanem a környező
városokból kitelepülők, vagy csak nyaralni vágyók. Ez a hagyományos faluközösségeket kezdi megbontani, a helyi
organikus társadalmi struktúrákat átrendezni. Vigyázni kell, hogy a bebírók, a
gyüttmentek és az őshonos lakosság
kulturális, emocionális, gazdasági különbségei ne éleződjenek. Ebben a folyamatban az építésznek is nagy szerepet kell vállalnia. Főépítészi munkám
során ennek megfelelően elsősorban az
új házak külső megjelenését, homlokza
ti kialakítását, az utcaképbe való harmo

nikus illeszkedését ellenőrzöm és se
gítem. Az iparosított termelés nehéz
döntések elé állítja az építtetőket, mert
a gyors és olcsó zsákos nemesvakolat,
hőszigetelés, műkő lapburkolatok és
előregyártott elemek elárasztották az
építőipart. Egyre nehezebb meggyőzni
a megrendelőket arról, hogy a hagyomá
nyos höbörcsös vakolat, a meszelt lábazat, az egyedi fa nyílászáró sokkal szebb.
De a jó példák követőkre találnak és
egy-egy jól sikerült parasztház-felújítás,
átalakítás után többször előfordult, hogy
a szomszéd elhívott: nézzem már meg
az ő házát is, mert bizony az ő kéménye
még szebb, még nagyobb, mint amit a
szomszédja most rendbe tett!
Milyen emberi hozzáállás szükséges
ahhoz, hogy a főépítész elfogadtassa
magát és munkáit a közösséggel?
Ezt csak kölcsönös bizalommal, alázattal
lehet és érdemes csinálni. De a szakmai
tudáson túl az emberség, az empátia, a
meggyőzés, sőt a humor sem elhanyagolható eszköz ebben a munkában. Ma,
amikor mindenki a pénzhiányra, a lehetőségek elapadására panaszkodik, ami
kor bezárják az iskolákat, a kispostákat,
megszűnik a faluba hetente kijáró orvos
rendelője és általában nehezül az önkormányzat költségvetési helyzete, csak
személyes igyekezettel, párbeszéddel
és nagyon sok karitatív munkával lehet
erősíteni a falu közösségét, saját hagyományaik, szükségleteik újraértelmezését,
a régi értékek újrafelfedezését. Ebben a
munkában fontos főépítészi feladat az
önkormányzati beruházások, pályázatok szakmai előkészítése. Ez azonban a
hátrányos helyzetű kistelepüléseken az
egyre erősödő pályázati konkurenciaharc miatt szinte megoldhatatlan. A
közpénzekhez nemcsak önerő, de terv,
szakmai program is szükséges, amire
pedig sosincs elég pénz és idő. Ezt a
gyakran azonnali munkát kell ellátnia a
faluban jelen lévő szakembernek, tanácsadó önkormányzati főépítésznek,
aki nem hivatalnok, alkalmazott, hanem
a település hiányzó építészeti kultúrájának támogatója; aki tudásával, helyismeretével, áttekintésével segíti a falu épített

környezetének minőségi kialakítását.
Egy kistelepülésen ebből adódóan olyan
tervezői feladatokat is el kell látnia, amelyek az önkormányzati fejlesztésekhez,
beruházásokhoz szükségesek. Még mi
előtt bárki összeférhetetlenségre, vagy
a pozícióból adódó előnyökre gondolna,
hosszú évek tapasztalata alapján gyorsan hozzáteszem: ez nem a meggazdagodás, a zsíros munkák lehetősége; ez
karitatív feladat. További fontos főépítészi feladat a faluban még használható
állapotban lévő régi épületek felmérése,
tudományos dokumentálása is. A Balaton-felvidék rokokóba hajló vakolathímes parasztházai az egész Kárpát-medence építészeti kultúrájának ismert
emlékei. Abszolút kézenfekvő, hogy
magam is több felmérő tábort, nyári
gyakorlatot szerveztem már, ahol a diákokkal felmértük a házakat, homlokzatokat. Ebből a tudományos munkának
is tekinthető dokumentációból áll össze
a falu épített környezetének története,
helyi értékvédelmi katasztere. Németh
László gondolatait idézve: ez a falukutatás nemcsak évszázados táji karakterekre, építészeti ritkaságokra irányítja rá a
figyelmünket, amelyeket féltve őrzünk,
hanem segít abban is, hogy megértsük
a hagyományos népi kultúra értelmét,
bölcsességét és tanuljunk abból. Ez a
tájhoz simuló építészet legjobb iskolája.
Talán ezek a fiatalok lesznek majd egyszer azok, akik felnőve lehetővé teszik,
hogy ezek a házak újjászülessenek. Ad
dig pedig legalább emlékük fennmarad
az utókor számára, és bemutathatóvá
válik vitathatatlan értékük. Megmarad
valami, ami ellenáll az időnek.
Elsősorban megépült ravatalozóid lettek
ismertek szakmai berkekben. Egy ilyen
épület tervezésénél az építésznek is el kell
számolnia életről és halálról alkotott
gondolataival, hitével. Hogyan sikerültek
Neked ezek a számadások és mivel
gazdagodtál általuk?
Az elmúlt évtizedekben több új templom és temetőkápolna, szakrális épület
is épült az országban, de építészetileg
igen vegyes a kép. A gyönyörű termé
szeti környezetben, régi sírok között
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szoros kapcsolatban álló, ám egymással
ellentétes folyamatnak vagyunk a részesei. Az egyikkel megsebezzük a természetet, megbontjuk a környezet egyensúlyát, a másikkal ugyanakkor begyógyítjuk. Napjaink építészete annak ellenére, hogy időnként végsőkig kifinomult műszaki megoldásokat hoz létre,
számos épületével sértette már meg
környezetét, meggyöngítve a hely szellemét. De egyúttal amikor építünk, ezt
a megbontott egyensúlyt, felsebzett
környezetet megpróbáljuk helyre is állítani. Ebben az értelemben az építés
egyben egy építő áldozat is. Számomra
ez a recept; a tervezők organikus módon viszonyulnak a tájhoz és az embe
rekhez; felemelik az embert, és begyógyítják a tájat.
U. Nagy Gábor igazi regionalistának
titulált téged Ybl-díjad kapcsán.
Önálló irányzatnak tartod a regionalizmust, vagy olyan alkotói attitűdnek,
amely az organikus-, vagy élő építészetnek is természetes alapelve?

Nagyon megtisztelők Gábor szavai; ő
saját életútjával bizonyítja, hogy a kiváló
tehetségű építész hogyan lehet hatással
a vidék épített környezetére. Hogyan
képes minőségében megújítani a tájat
és környezetet; ha úgy tetszik: az embert
felemelni. Sok olyan építészre lenne
szükség, aki a kis architektúráktól kezdve
a közösségszervező helyi piacokig mindenre tud értékes és gyakorlati jó példá
kat adni. Munkájuk legfőbb értéke a
jelenlét, amit regionalizmusnak is hívhatunk. De a regionalizmust nem tekintem
önálló stílusnak, hanem alapnak, a minimumnak, ami minden építésznek kötelező gyakorlat, a beugró. Ha már stílusról
beszélünk, akkor hozzám közelebb áll
az organikus építészet. Az a modern
organikus építészet, aminek a lényege
nem az élettől független, teoretikus
gondolkodás, nem a képzőművészetre
jellemző önmegvalósítás és az egyéniség mindenek feletti hangsúlyozása,
hanem az imagináció, a szabad gondolat. Az imagináció nem a képzelet erővel
kifejtett megjelenítése, hanem szemé-

lyes, belső kifejeződés, ami a külső, valós
világban is pozitív változásokat hoz létre.
Az építészet környezetünk képszerű el
gondolása, amely megvalósulásra törek
szik. Ennek a folyamatnak a végén egyre
inkább felismerhetővé válik az a semmivel össze nem téveszthető élmény, hogy
egy helynek nemcsak fizikája, hanem
metafizikája is van, és nemcsak látvány,
hanem géniusz is. Ez csak akkor érthető
meg mindkét fél számára, ha mindketten egy nyelvet beszélnek. A közös nyelv
a helyi anyaghasználat, a környező épü
letek aránya és léptéke, a táj, az emberek
ismerete. Amikor a megvalósuló alkotás
mindig személyes, belső kifejeződés, de
ugyanazon a nyelven, amit a helyiek
beszélnek és megértenek.
Egy végzett vándoriskolásnak szinte
kötelessége megtalálni a helyet, ahol
tudásával és szívével az épített környezet,
így a közösségi élet színvonalát emelni
tudja. Te hogyan fogtál neki ennek a
küldetésnek? Milyen akadályokat kell
leküzdenie a következő nemzedéknek?
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A legfontosabb a jelenlét, amiről az
előbb beszéltem. Hogy otthon legyünk
a világban. Csak a helyén lévő ember
képes helyénvaló dolgokat produkálni.
Az én indulásom még vándoriskolásként kezdődött. A MAKONA irodában
dolgoztam, amikor egy alig kétszáz fős
Balaton-felvidéki település, Pula polgármestere, Reményi Antal levelet írt Mako
vecz Imrének, hogy segítsen neki meg
tervezni a falu új házait. Imre bácsi elment Pulára, és jó szokásához híven
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nikus illeszkedését ellenőrzöm és se
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a település hiányzó építészeti kultúrájának támogatója; aki tudásával, helyismeretével, áttekintésével segíti a falu épített

környezetének minőségi kialakítását.
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megépült ravatalozók sokszor csak setesután álló, helyüket kereső épületek.
A legtöbb temetőkápolna napjaink általános közízlését tükrözi, a formai zűrzavartól az építőanyag-bemutatókig,
szinte minden megtalálható ezekben
az épületekben. Találunk garázs formájú,
kocsimosóhoz hasonlító ravatalozót,
oromfalán Feltámadunk felirattal. Puccos
nyaralóra emlékeztető, narancssárga
vakolatút, nagy terasszal, hogy „minél
szebb legyen”. Vagy erőltetett építészeti
próbálkozásokat, a nagyotmondás
gesztusával. Az az érzése az embernek,
hogy a tervező – vagy megbízó – mintha mindent bele akarna zsúfolni ezekbe
a szakrális épületekbe, a „ki, ha én nem”
magatartásától, a „mintha már láttam
volna valahol” érzésig. Sajnos az elmúlt
évtizedek szekularizációja jelentős mértékben átformálta és lerombolta a halotti kultúránk értékeit is. Elvesztek a
csendes gondolatok, mély emberi érzé
sek. Ezekben az épületekben a szakralitás alig válik kifejeződővé, pedig évez
redes emberi kultúránk legfontosabb
rendje és törvénye a végső búcsú tisztessége, ahol a tér, a forma, és a rítus
szerves egységben jelenik meg. A régi
temetők olyan kertek, ahol harmonikus,
élő kapcsolatot tartunk fenn a túlvilági
lét és testi világunk között. Ahol a falusi
temetők csendje magától értetődő, és
jó érzéssel tölti be szívünket, mikor szeretteiktől, hozzátartozóiktól búcsúzunk.
Ezt a csendet és belső nyugalmat
keresem én is, amikor ilyen feladathoz
nyúlok. Amikor ravatalozót tervez az
ember, akkor nincs mellébeszélés, handabandázás. Nem lehet blöffölni, nagyot mondani. Akkor ott állsz egyedül
és csak te vagy magad. „Végül elszakad
az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a
korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan
lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenéhez, aki adta.” (Prédikátor könyve)
Próbálod magadat megtalálni és
megragadni. Ha elég őszinte vagy és
sikerül belső nyugalmadat megőrizned,
akkor meg tudod fogalmazni a válaszaidat is. De enélkül a belső nyugalom,
csend nélkül nem megy. Rohanó vilá-
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gunkban sajnos kezdjük elfelejteni ezt
a csendet és nyugalmat. Nincs türelmünk semmihez. Legtöbb mozdulatunk heves és felesleges. Így van ez a
munkánkban, emberi kapcsolatainkban,
sőt magunkkal szemben is. Sokszor
annyira sietünk, hogy magunkat is elhagyjuk már. Pedig a nem helyén lévő
ember nem ura saját magának. Nincs
nyitott szem, érzékeny befogadó készsége, alázata. Van egy kedvenc idézetem
Buddha beszédeiből, amikor azt mondja:„hogyha egy ember gyorsan menne,
és eszébe jutna: Miért menjek gyorsan?
Mehetek lassan is… és lassan menne.
Ekkor eszébe jutna: Miért menjek lassan?
Meg is állhatok… és megállna. Ekkor
eszébe jutna: Miért álljak? Le is ülhetek…
és leülne. Ekkor eszébe jutna: Miért üljek?
Le is fekhetek… és lefeküdne. Így ez az
ember fokozatosan feladja a hevesebb
mozdulatokat, és fokozatosan nyugodtabbakra tér át….Szerzetesek, az ilyen
szerzetesről mondják, hogy uralkodik a
gondolatok menetének útján. Amilyen
gondolatra akar, olyan gondolatra gondol; amilyen gondolatra nem akar, olyan
gondolatra nem gondol.” Nekünk ezt a
magatartást kell követnünk. Ez segít
bennünket abban, hogy felfedezzük a
körülöttünk levő teremtett világ rendjét,
és figyelmünket fokozatosan olyan dol
gokra irányítsuk, amik fontosak és igazak.
Segít abban is, hogy megérezzünk vala
mit abból a bölcsességből, amely egye
temes kultúránk princípiumai. Nekünk,
építészeknek pedig tudnunk kell ezeket
a gondolatokat közvetíteni. Ez az építészet képes megérteni és megidézni.
Ravatalozóépületeid egy régión belül
épültek és egylényegűek, látszik rajtuk,
hogy ugyanazt a kérdéskört járod körbe
és fejtegeted, de anyaghasználatban és
formavilágban folyamatos változásokat
produkálsz. Milyen lelki-szellemi utat
jártál be a kilencvenes években épült
pulai és vigándpetendi ravatalozóktól a
közelmúlt felsődörgicsei és nagyvázsonyi
ravatalozóépületekig?
Bodonyi Csaba barátom akasztotta rám
azt a jelzőt, – és én igen szívesen emlegetem is – hogy a„kis ravatalozók nagy

építésze vagyok”. Valóban, több falusi
temetőkőkápolnám és ravatalozóm is
megépült az elmúlt években. Beruházói
szemmel ezek az épületek biztos nem
mérhetők egy dunaparti irodaház nagy
ságrendjével, de ezekben a jelentéktelennek tűnő kis architektúrákban össze
sűrűsödik minden, amiről az előbb beszéltem. Falusi ravatalozóimban megpróbáltam koncentrált erővel megjeleníteni ezeket a gondolatokat, a test és a
lélek kettősségéről, a halál misztériumáról, az élet szeretetéről. Igyekeztem min
denki számára olyan átélhető élményt
teremteni, ahol megérzünk valamit eb
ből a csendből és rendből, mintha min
den a figyelmes és jótevő Gondviselőnek engedelmeskedne. Természetesen
ezeket az élményeket többféle módon
is meg lehet fogalmazni, ki lehet fejezni
egy ravatalozóban. A legelső ilyen feladatom a pulai temetőkápolna meglévő ravatalozójának átalakítása volt. A
lapostetős, garázs formájú épület ma is
ott van a falak mögött, de a megjelenés
mégis más. Nagy, szárny formájú előtető borul a ravatal fölé, ami a halotti lepel
és a felemelkedő lélek kettős szimbóluma. De ugyanez a szimbólum variálódik
a vigántpetendi ravatalozóban is, vagy
a sajnos meg nem épült kapolcsiban.
Későbbi munkáimban inkább az elhagyott test, a korpusz témája foglalkoztatott a tervezés során. A nagyvázsonyi
temetőkápolnában – ahol szintén egy
meglévő ravatalozót kellett átalakítanom – ez a gondolat legfőképp a kőtoronyban, és a csupasz acéltartókból kialakított kereszt formájú haranglábban
jelenik meg. A felsődörgicsei ravatalozóban pedig megpróbáltam ezt a
koncepciót a végsőkig követni. A vázszerkezetig lecsupaszított tartóelemek,
látszó gerendázat, nyers kőfalazat, mint
ha maguk is csak az épület korpuszai
lennének. Azt remélem, hogy ha valaki
nyitottan közelít hozzá, megérzi az épü
let végtelen egyszerűségét, nyelvezetének koncentráltságát, ahol a lenyűgöző
történelmi környezetben kézzelfoghatóvá válik múlandó testi létünk és az
ettől független is létező szellemvilágunk,
a teremtett világ egyetemessége.

Szigeti strand, fogadóépület, részlet
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és a felemelkedő lélek kettős szimbóluma. De ugyanez a szimbólum variálódik
a vigántpetendi ravatalozóban is, vagy
a sajnos meg nem épült kapolcsiban.
Későbbi munkáimban inkább az elhagyott test, a korpusz témája foglalkoztatott a tervezés során. A nagyvázsonyi
temetőkápolnában – ahol szintén egy
meglévő ravatalozót kellett átalakítanom – ez a gondolat legfőképp a kőtoronyban, és a csupasz acéltartókból kialakított kereszt formájú haranglábban
jelenik meg. A felsődörgicsei ravatalozóban pedig megpróbáltam ezt a
koncepciót a végsőkig követni. A vázszerkezetig lecsupaszított tartóelemek,
látszó gerendázat, nyers kőfalazat, mint
ha maguk is csak az épület korpuszai
lennének. Azt remélem, hogy ha valaki
nyitottan közelít hozzá, megérzi az épü
let végtelen egyszerűségét, nyelvezetének koncentráltságát, ahol a lenyűgöző
történelmi környezetben kézzelfoghatóvá válik múlandó testi létünk és az
ettől független is létező szellemvilágunk,
a teremtett világ egyetemessége.

Szigeti strand, fogadóépület, részlet
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