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TOROCZKAI WIGAND EDE ALAPRAJZAI
ismert, és újabban megtalált művei szerint

– Csete Györgyre gondolva, szeretettel

Keserü Katalin

nagyon ritka az életműben1 – még 
gádorral is megtoldott; az igényesebb 
pedig tornáccal indul, ahonnan rend-
szerint még egy előtéren keresztül – 
vagy közvetlenül – a szoba (hall) nyílik, 
(csiga)lépcsővel az emeletre és az 
alagsorba, általában egybenyitva más 
helyiségekkel, amelyek szin te mind-
járt ki is vezetnek valamely irányban a 
teraszra vagy rózsaerkélyre. Itt kezdő-
dik a kert vagy a választékosan meg-
nevezett udvar. Így volt ez, még csíra 
formában, a Művészet folyóirat „kis 
családi ház” pályázatán sze replő, „ma-
gyaros jellegű”, Fészkem jel igéjű első 
tervén (1903), s utolsó ismert, modern 
villájában, a közelmúltban lebontott 
Senn-házban (1933-35) is.2 

Az alaprajz tehát független a „stílus-
tól”: ez utóbbi bármilyen lehet, a lé-
nyeg a ház közepe. Számunkra azon-
ban lényeges tény az ismert régi és a 
századelő „műépítészeti” stílusaitól 
való függetlensége éppúgy, mint To-
roczkainak az építőanyagok és építés-
technikák iránti érzékenysége. Az a 
házterv, melyen ezek először megje-
lennek együtt, abban az évben készült, 
amikor Toroczkai Marosvásárhelyre 
költözött (Remetelak, Rózsaudvar, 1907). 
Már látnia kellett akkor Torockó fala-
zott lábazatú, boronafalas házait, a 
kerített középkori templomokat, de 
azokat a magas nyeregtetős, szalmá-

A múlt század első felének szerteága-
zó tevékenységet folytató, s mind-
egyik területen emlékezeteset alkotó, 
utóéletét tekintve mégis mostoha 
sorsú iparművésze, kerttervezője, ha-
gyománygyűjtője és írója, Toroczkai 
Wigand Ede (1869-1945) építész is volt. 
Házait maga rakta sorba, előbb a Hí-
mes udvar (1917), majd az Architectúra 
című köteteiben (1936). Puha, és min-
dig egynemű, de könyvenként más 
színű és merített papírba kötött kiad-
ványai (10 önálló kötetét ismerjük) a 
borítón a középtértől enyhén mindig 
elcsúsztatott, négyzetbe foglalt rajzai-
ról ismerszenek meg. Ezek a rajzok 
keretezettek, de valahol mégis nyitot-
tak: hol egy kémény füstje száll túl a 
keretvonalon (így nyílt meg az ég felé 
Csete György füzéri sátortemplomá-
nak – temetőkápolna – csúcsa 1985-
ben), hol a szekéren szállított szálfák 
vége, máskor egy széktámlára leszálló 
madár jelzi, hogy a keretbe foglalt mo-
tívumnak azon túl is van története. A 
szabadkézi épületrajzok ezáltal beszél-
ni hagyják magukat az épületeket. A 
vonalak mindig gömbölyűek (a boro-
na- vagy vakolt falak anyagát érezzük), 
még a tetőéleknél sem egyenesek (a 
cserepek egymásra rakódásának ritmi-
kus plasztikája szerint). Az ilyképpen 
mesélő házak mesebelieknek tűnnek. 

Belül, a rajzuk alatt azonban mindig 
ott az alaprajz. Mérnöki pontosságú, 
ám a helyiségek nevei és komponálá-
suk módja az ábrát élettel telítik. A ház 
ácsorgóval kezdődik, az inkább hori-
zontális tömegűeké – habár az ilyen 

1 Badacsony, Szentkirályi-ház terve, 1920-as 
évek eleje, Architectúra i. m. 113, Állami lakó-
házak a Pongrác úti lakótelepen, Budapest, 
X. kerület, 1918-23, Új Idők 1924

2 Budapest, Római-part, III. Emőd u. 15.1. kép • A Hurubám

val fedett, hegyvidéki szálláshelyeket 
vagy zsindellyel borított székelyföldi 
kúriákat is,3 melyek védelmező, bebo-
rító – ilyképpen is funkcionális – tető-
formái megigézték. Ezek a műépíté-
szetben addig számon sem tartott 
ele mek4 elegendőek voltak egy új 
építészet (és építészgrafika) kezdemé-
nyezéséhez. Azzal a kultúrával együtt, 
persze, melynek teljessége megenged-
te az élő egyéniségtől függő variációk 
születését is, sőt, amely épp ezáltal 
létezett – azaz a közös és az egyéni 
egy betartozása révén. A Remetelak s 
nyomában a Hímes udvar (1911) is több 
annál, amit Toroczkai abból a kultúrá-
ból látott. Saját házváltozatot fogalma-
zott meg, melyben mások a formák és 
az arányok: kicsi és centrális az alaprajz, 
melyre a hagyományosnál még nyúj-
tottabb tetőzet borul. A rajzok nevé-
ből is látszik: ideáltervek ezek, ráadásul 
a szoba, melyben a térbeli irányok (a 
be és ki, le és fel, előre és hátra, jobbra 
és balra) összetalálkoznak, kör alapraj-
zú, ám boronafalasnak képzelte el 

Toroczkai, holott tudnia kellett, hogy 
fából így nem lehet megépíteni. (Majd 
jóval később, a fába ugyancsak bele-
szerelmesedett építészpáros, Cse te 
György és Dulánszky Jenő kísérletezi 
ki a hajlított fa elemek rendszerével 
kialakítható, ívelt falazás módját.) Eb-
ben a centrális formában fogalmazó-
dik meg a legtisztábban a több irány-
ba nyitott helyiség funkciója: tar tóz-
kodásra való, közös hely, élettér (akár 
Csetéék 1976-ban tervezett halászte-
leki temploma). Persze, ide több helyi-
séget is fűtő kemence vagy nagy cse-
répkályha, esetleg kandalló is kell, 
amint az látszik is a megvalósult To-
roczkai-épületekben és a megvalósí-
tásra szánt terveken. Ezeken azonban 
már négyzet az alaprajz. Általuk, akar-
va-akaratlan, egy nyelvjárás született 
az alapelemekből, a székely kultúra 
köz pontjában: az ún. székely stílus.5

Elsőre a Hurubám rajzán tűnik fel a 
tűzhely (1909, 1. kép). Több, talán még 
nem is ismert, későbbi épületen, me-
lyek Toroczkai közzétett tervei alap ján 
készültek el, felismerjük ezt a tervet,6 
az újonnan felbukkantak között Nyírő 
József szombatfalvi villáján is. Az író a 

Keleti Újság 1936. június 29-i számában, 
a 11. oldalon – Dsida Jenőnek nyilatkoz-
va – mondta: „Nemrég készült el To-
roczkay Wigand Ede stílusában új 
csa ládi házikónk.”7 A Hurubám ban épp-
úgy, mint különféle, szélesebb vagy 
keskenyebb változatain, a közpon ti tér 
egybenyílt (ajtók nélkül, leg feljebb 
tolóajtóval) a csatlakozó helyiségekkel. 
Nyírő házában a „(F)öldszin ten volt az 
író dolgozószobája, kedvelt könyveit 
magában foglaló könyvtárával, a meg-
osztás túlsó felében pedig az ebédlő.”8 
Másutt „beszélgetőt” találunk a könyv-
tár helyén, s a dolgozó- vagy könyvtár-
szoba, műterem az emeletre kerül. A 
Toroczkai-házak ugyanis rendszerint 
emeletesek, habár ebből olykor édes-
keveset látni: szokatlanul magas tető 
borul a földszintre, mely magában 
rejti a felső lakóhelyiségeket is. Nyírő-
éknél ,,Az emeletes, manzardszerűen 
kiképzett épület legszembetűnőbb és 
legkedvesebb része az emeleti virágos 
tornác, amely a Hargitával néz szembe 
s min den ízében a székely fafaragó- és 
festőművészet remeke”9 (4. kép). Az 
egy kori vendég leírásából is érződik, 

3 Imecsfalva: Cserey-kúria, Dálnok: Veress-ház
4 Malonyay Dezső A magyar nép művészete c. 

könyvsorozatából épp megjelent az I. kötet: 
A kalotaszegi magyar nép művészete, 1907

2. kép • A Hímes udvar                                                  3. kép • Nyírő József szombatfalvi háza előtt

5 Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede és Kós 
Károly, avagy a „székely stílus”. Omnia creatura 
significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. 
születésnapjára. Szerk.: Tüskés Anna. Buda-
pest, CentrArt Egyesület, 2009. 297-304

6 Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede. Buda-
pest, Holnap Kiadó, 2007. 72-77

7 Köszönöm Bartha László és Dr. Medvigy End-
re adatait.

8 Balázs Árpád közleménye, korabeli források 
alapján

9 Széfeddin Sefket bej, kolozsvári török főkonzul 
egykori leírása alapján; Balázs Árpád: Nyírő 
háza. Székely Újság, 2012. március. „Állítólag a 
lakásban lévő festett bútorok és a virágos tornác 
a vargyasi Sütő család keze munkáját dicséri.”
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hogy „megszólította” őt a ház: többfé-
le kapcsolata a környezetével, a ter-
mészettel is. A homlokzaton felnyíló 
sátortető védelme alól szemlélhette a 
messzeséget. 

A mélyen lenyúló tető s a faltól jó 
messzire kitartó eresz alatt, persze, a 
megvalósult házakban téglafal övezi 
a földszintet, azt a lekerekített tornácot 
viszont, mely a merengő emeleti ab-
lakszemek statikáját ellenpontozva 
aszimmetrikusan került a sarokra, ter-
méskő vagy fűrészelt fa mellvéd öve-
zi.10 (3. kép) Innen közvetlenül a kertbe 
ju tunk – ez a „hímes”, másképpen virá-
gos udvar (a ház háta mögött gyümöl-
csös volt, „az író dédelgetett búbos 
tyúkjaival”). Vagy – az aszimmetriából 
és a körívből kifolyólag, melyet egyen-
súlyoz a ház másik oldalán az ebédlő 
hátracsúsztatott ablaksorának kikere-
kítése a falsík elé – átlós mozgásokra 
invitál a ház, melyek gyújtópontja a 
földszintet és emeletet térveszteség 
nélkül egybefogó csigalépcső (5. kép). 
Ezek a kerek-forgó elemek, melyek 
vagy önmagukban hordozzák, vagy 
kijelölik a térbeli átlókat, Torocz kai 
alaprajzainak másik meghatározó ele-
mét, mégiscsak visszacsempészik a 
négyzetes alaprajzú épületekbe a Hí-
mes udvar kerekdedségét.

Toroczkai később tervezett házainak 
is ez az alapelvük. Az enyhén klasszici-
záló csopaki Czillinger-villa11 bástyasze-
rűen kikerekedő, Balatonra (és a kert 

hatalmas fáira) néző, nagy ablaksora 
mögött – és az emeletre balról felve-
zető külső, ívelt, az épületet mintegy 
kör beölelő lépcsősorról meg közelíthe-
tően – egy nagy „körszoba” a ház köz-
pontja, tetszés szerint (összecsukható 
ajtóval) egybenyithatóan a másikkal. 
Innen a jobb oldali, ión oszlo pok tartot-
ta teraszra, majd – a felvezető lendület 
lezárásaként – egy lépcsősoron az ud-
varra jutunk. Mint egy rajzoló gesztu-
sa, úgy foglalja egy ívbe a szinteket a 
két lépcső, s elölről hátrafelé tartva 
meg is „csavarja” az épü letet a középső 
tengely körül, mi közben kikerekedik 
maga az épület is. Bent, a hátsó traktus 
közepén vezet fel felé a padlásfeljáró, 
lefelé pe dig lép csőn jut ni a földszinti, 
középső helyiségből nyíló kiszolgáló 
és mellékhelyiségekhez. Itt találjuk 
azo kat a térelválasztó és – összekötő, 
könyöklős, lapos íveket, melyek – talán 
a Balaton-felvidéki épí tési hagyomány-
tól felerősödve12 – egy újabb, ugyan-
csak barátságos, ráérős és bensőséges, 
regionális stílus meghatározó elemei 
Toroczkai építészetében. 

Peremartoni Nagy Sándor, a bala-
tonfüredi kulturális, nyaraló és sport-

élet fellendítője, a Balatoni Szövetség 
és a Balatoni Intéző Bizottság tagja 
építtette azt a villát, melyben majd a 
Balatoni Művészkolónia Egyesület 
(1926) tagjai (Rákosi Jenő, Kampis Já-
nos) is megfordultak, és alkotói műter-
met is kaptak. A középső nagy, kerek, 
oszlopos – mediterrán – tornácáról 
felismerhető villa13 manzárdszobáihoz 
ennek a tornácnak a teteje szolgál 
teraszként. Mintha a marosvásárhelyi, 
szőlőhegyi Kakasvár sarokra helyezett, 
a tornácokból kinőtt, faragott faoszlo-
pos, nagy, kerek terasza kelt volna új 
életre egy másik égtájon (1909). 

A villa ablakai félkörívesek, ívüket 
vörös terméskő hangsúlyozza.14 A pé-
csi építészek munkáiban a 70-es évek-
től hangsúlyos ez a nyílásforma (vidé-
ki házaikon, szállóikon, otthonossá 
té ve azokat), melynek könyöklős vál-
tozata a posztmodern építészetnek is 
kedvelt eleme. E kettős utalással tűnik 
fel Csete György munkásságában a 
kiskunlacházi Nacsász-ház bejárata-
ként (1985), egyúttal egy, a 70-es évek-
től formálódó építészeti gondolatra is 
rímelve, mely hajlékként ölt formát.

Csupa ellentétből szerkesztett a To-
roczkai-ház: kicsi alaprajz – nagy ma-
gasság, négyzet és körív, bensőséges 
és nyitott terek, nyugalom és dinami-

4. kép • A szombatfalvi villa terasza (Demján László felvétele)      5. kép • Csigalépcső egy Toroczkai-házból (Fekete Márta felvétele)

10 A Nyirő-villa tornáca ma ablakokkal van be-
építve

11 Toroczkai e megbízást feltehetően Czillinger 
Líviának köszönhette, aki a századelőn To-
roczkait támogató Koronghi Lippich Elek 
családjának tagja lett. Köszönöm Kovács 
Adrienne szíves segítségét, s Mojzer Miklós-
nak, hogy felhívta a figyelmemet az épületre.

12 Ilyen könyöklős ívek feltűntek Toroczkai szé-
kelyföldi korszakában is: Nyárádszentlászló, 
Népház ácsorgója, 1911, Tata, Vaszary János 
műteremháza, 1911

13 Ma beüvegezett állapotban látható, a tor-
nácra vezető lépcsők is eltűntek így.

14 A badacsonyi Szentkirályi-ház terve, az egy-
kori tihanyi Nyaraló zárókövekkel megerő-
sített ablak-osztásai említhetők további 
példákként.

ka jellemzik, mint az embert magát. 
Toroczkai olykor kunyhónak nevezte 
(Hurubám), olykor hajléknak. Csete 
György nem ellenpontozza alaprajza-
it, épületei egyneműek, de a hajlék szó 
értelmét régóta firtatja. A szavakban 
rejlő jelentésgazdagság, mely éppúgy 
tartalmazza a megnevezett tárgy ere-
de tét, létrejöttét és célját, mint a „mű-
ködésével” kapcsolatos érzéseket, To-
roczkai székely nyelvjárásgyűjtő mun-
kájában, írásaiban és névadásaiban 
éppúgy szerepet játszik, mint a pécsi-
ek hajlék-építészetében a kései 1970-
es évektől kezdve. Végül a fent élben 
vagy csúcsban találkozó, meghajlított 
tetők formájának, alapszerkezetének 
modelljét Csete alakította ki innsbruc-
ki növendékeivel 1986-ban. A kerek 
(vagy csúcsos) sátor – egy-egy termé-
szetből eredő, emberalkotta építmény 
(búvóhely) – hajlított fa-sza lagok ívei-
ből képződött.15 

A ház Toroczkai szemlélete szerint 
az a lakóegység, amely akár sorba is 
fűzhető. Egyedi térképzése, lelemé-
nyes formaadása, ami a modernizmus 
puritán nyelvén fogalmazott épü leteit 
is jellemzi, arra utalnak, hogy a parasz-
ti kultúra (nyelv, szokások, formák és 
jelentésük stb.) ismeretében alakította 
ki saját épülettípusát, amit új, minimál-
háztípusként is értékelhetünk, s amely 
iker- vagy sorházak alapjául is szolgált, 
az előbbiekben igencsak „csavaros”, 
átlókra épülő szimmetriával.16 A kor-
társ építészet is többféleképpen pró-
bálkozik azzal, hogy az előregyártott 
falelemekből kaszárnyaszerűen épült 
lakótelepi házakat más megoldások-
kal váltsa fel a szociális lakástervezés-
ben. A Pécsi Ifjúsági Tervezőiroda pak si 
lakótelepével az 1970-es évek elején, 
ak kor, amikorra – egy lakótelep felrob-
bantásával – a modern építészet végét 
és a poszt modern kezdetét teszi a 
szak irodalom,17 élen járt a kutatásban. 

6. kép • Csopaki villa (Kovács Adrienne felvétele)                                  7. kép • Tervek minimális költségű házakra

Centrális alaprajzú lakások so raiból 
hozták létre az ötszintes töm böket,18 
hangsúlyozva, hogy nem feltétlenül a 
formai változatosság19 – noha ez is sze-
repelt a programjukban, még pedig 
logikai rend szerint, fokozatosan en-
gedve a térbe egy természeti motívum 
ívelt formáját –, vagy a legömbölyített 
élek (miként Toroczkai nál), de a lakás 
maga, azaz az alaprajz teszi az otthont, 
ellentétben az ipari építészettel, mely-
ből merített és amivé korcsosult a 
modern lakásépítészet. Csete egymás 
közelébe telepített saját (centrális) 
egy ségei, az ópusztaszeri hajlékok mint 
különös emberek gyüle kezete (1990-
es és 2000-es évek) azon ban már nem 
az otthon, hanem egy életfilozófia 
meg testesülése, amint az volt első 
műve, az orfűi forrásház is.

15  „Leveles ágból kettőnknek sátrat én hajlítok” 
– idézi Nagy Lászlót (Zöld sátor elégiája) a Haj-

lék című kiállítás katalógusa, Budapest Kiál-
lítóterem, 1987, 28

16 Keserü K. i.m. 102-104, 146-150
17 Charles Jencks: Language of Postmodern 

Architecture, számos kiadásban

18 Az Iroda vezetője Csete György, beépítési 
terv: Kistelegdi István, az egyes házak terve-
zői: Jankovics Tibor, Deák László, Blazsek 
Gyöngyvér

19 Legérdekesebb példája Moshe Safdie ren-
detlenül összerakott konténer-háza (Habitat 
67) a montreali expón
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hogy „megszólította” őt a ház: többfé-
le kapcsolata a környezetével, a ter-
mészettel is. A homlokzaton felnyíló 
sátortető védelme alól szemlélhette a 
messzeséget. 

A mélyen lenyúló tető s a faltól jó 
messzire kitartó eresz alatt, persze, a 
megvalósult házakban téglafal övezi 
a földszintet, azt a lekerekített tornácot 
viszont, mely a merengő emeleti ab-
lakszemek statikáját ellenpontozva 
aszimmetrikusan került a sarokra, ter-
méskő vagy fűrészelt fa mellvéd öve-
zi.10 (3. kép) Innen közvetlenül a kertbe 
ju tunk – ez a „hímes”, másképpen virá-
gos udvar (a ház háta mögött gyümöl-
csös volt, „az író dédelgetett búbos 
tyúkjaival”). Vagy – az aszimmetriából 
és a körívből kifolyólag, melyet egyen-
súlyoz a ház másik oldalán az ebédlő 
hátracsúsztatott ablaksorának kikere-
kítése a falsík elé – átlós mozgásokra 
invitál a ház, melyek gyújtópontja a 
földszintet és emeletet térveszteség 
nélkül egybefogó csigalépcső (5. kép). 
Ezek a kerek-forgó elemek, melyek 
vagy önmagukban hordozzák, vagy 
kijelölik a térbeli átlókat, Torocz kai 
alaprajzainak másik meghatározó ele-
mét, mégiscsak visszacsempészik a 
négyzetes alaprajzú épületekbe a Hí-
mes udvar kerekdedségét.

Toroczkai később tervezett házainak 
is ez az alapelvük. Az enyhén klasszici-
záló csopaki Czillinger-villa11 bástyasze-
rűen kikerekedő, Balatonra (és a kert 

hatalmas fáira) néző, nagy ablaksora 
mögött – és az emeletre balról felve-
zető külső, ívelt, az épületet mintegy 
kör beölelő lépcsősorról meg közelíthe-
tően – egy nagy „körszoba” a ház köz-
pontja, tetszés szerint (összecsukható 
ajtóval) egybenyithatóan a másikkal. 
Innen a jobb oldali, ión oszlo pok tartot-
ta teraszra, majd – a felvezető lendület 
lezárásaként – egy lépcsősoron az ud-
varra jutunk. Mint egy rajzoló gesztu-
sa, úgy foglalja egy ívbe a szinteket a 
két lépcső, s elölről hátrafelé tartva 
meg is „csavarja” az épü letet a középső 
tengely körül, mi közben kikerekedik 
maga az épület is. Bent, a hátsó traktus 
közepén vezet fel felé a padlásfeljáró, 
lefelé pe dig lép csőn jut ni a földszinti, 
középső helyiségből nyíló kiszolgáló 
és mellékhelyiségekhez. Itt találjuk 
azo kat a térelválasztó és – összekötő, 
könyöklős, lapos íveket, melyek – talán 
a Balaton-felvidéki épí tési hagyomány-
tól felerősödve12 – egy újabb, ugyan-
csak barátságos, ráérős és bensőséges, 
regionális stílus meghatározó elemei 
Toroczkai építészetében. 

Peremartoni Nagy Sándor, a bala-
tonfüredi kulturális, nyaraló és sport-

élet fellendítője, a Balatoni Szövetség 
és a Balatoni Intéző Bizottság tagja 
építtette azt a villát, melyben majd a 
Balatoni Művészkolónia Egyesület 
(1926) tagjai (Rákosi Jenő, Kampis Já-
nos) is megfordultak, és alkotói műter-
met is kaptak. A középső nagy, kerek, 
oszlopos – mediterrán – tornácáról 
felismerhető villa13 manzárdszobáihoz 
ennek a tornácnak a teteje szolgál 
teraszként. Mintha a marosvásárhelyi, 
szőlőhegyi Kakasvár sarokra helyezett, 
a tornácokból kinőtt, faragott faoszlo-
pos, nagy, kerek terasza kelt volna új 
életre egy másik égtájon (1909). 

A villa ablakai félkörívesek, ívüket 
vörös terméskő hangsúlyozza.14 A pé-
csi építészek munkáiban a 70-es évek-
től hangsúlyos ez a nyílásforma (vidé-
ki házaikon, szállóikon, otthonossá 
té ve azokat), melynek könyöklős vál-
tozata a posztmodern építészetnek is 
kedvelt eleme. E kettős utalással tűnik 
fel Csete György munkásságában a 
kiskunlacházi Nacsász-ház bejárata-
ként (1985), egyúttal egy, a 70-es évek-
től formálódó építészeti gondolatra is 
rímelve, mely hajlékként ölt formát.

Csupa ellentétből szerkesztett a To-
roczkai-ház: kicsi alaprajz – nagy ma-
gasság, négyzet és körív, bensőséges 
és nyitott terek, nyugalom és dinami-

4. kép • A szombatfalvi villa terasza (Demján László felvétele)      5. kép • Csigalépcső egy Toroczkai-házból (Fekete Márta felvétele)

10 A Nyirő-villa tornáca ma ablakokkal van be-
építve

11 Toroczkai e megbízást feltehetően Czillinger 
Líviának köszönhette, aki a századelőn To-
roczkait támogató Koronghi Lippich Elek 
családjának tagja lett. Köszönöm Kovács 
Adrienne szíves segítségét, s Mojzer Miklós-
nak, hogy felhívta a figyelmemet az épületre.

12 Ilyen könyöklős ívek feltűntek Toroczkai szé-
kelyföldi korszakában is: Nyárádszentlászló, 
Népház ácsorgója, 1911, Tata, Vaszary János 
műteremháza, 1911

13 Ma beüvegezett állapotban látható, a tor-
nácra vezető lépcsők is eltűntek így.

14 A badacsonyi Szentkirályi-ház terve, az egy-
kori tihanyi Nyaraló zárókövekkel megerő-
sített ablak-osztásai említhetők további 
példákként.

ka jellemzik, mint az embert magát. 
Toroczkai olykor kunyhónak nevezte 
(Hurubám), olykor hajléknak. Csete 
György nem ellenpontozza alaprajza-
it, épületei egyneműek, de a hajlék szó 
értelmét régóta firtatja. A szavakban 
rejlő jelentésgazdagság, mely éppúgy 
tartalmazza a megnevezett tárgy ere-
de tét, létrejöttét és célját, mint a „mű-
ködésével” kapcsolatos érzéseket, To-
roczkai székely nyelvjárásgyűjtő mun-
kájában, írásaiban és névadásaiban 
éppúgy szerepet játszik, mint a pécsi-
ek hajlék-építészetében a kései 1970-
es évektől kezdve. Végül a fent élben 
vagy csúcsban találkozó, meghajlított 
tetők formájának, alapszerkezetének 
modelljét Csete alakította ki innsbruc-
ki növendékeivel 1986-ban. A kerek 
(vagy csúcsos) sátor – egy-egy termé-
szetből eredő, emberalkotta építmény 
(búvóhely) – hajlított fa-sza lagok ívei-
ből képződött.15 

A ház Toroczkai szemlélete szerint 
az a lakóegység, amely akár sorba is 
fűzhető. Egyedi térképzése, lelemé-
nyes formaadása, ami a modernizmus 
puritán nyelvén fogalmazott épü leteit 
is jellemzi, arra utalnak, hogy a parasz-
ti kultúra (nyelv, szokások, formák és 
jelentésük stb.) ismeretében alakította 
ki saját épülettípusát, amit új, minimál-
háztípusként is értékelhetünk, s amely 
iker- vagy sorházak alapjául is szolgált, 
az előbbiekben igencsak „csavaros”, 
átlókra épülő szimmetriával.16 A kor-
társ építészet is többféleképpen pró-
bálkozik azzal, hogy az előregyártott 
falelemekből kaszárnyaszerűen épült 
lakótelepi házakat más megoldások-
kal váltsa fel a szociális lakástervezés-
ben. A Pécsi Ifjúsági Tervezőiroda pak si 
lakótelepével az 1970-es évek elején, 
ak kor, amikorra – egy lakótelep felrob-
bantásával – a modern építészet végét 
és a poszt modern kezdetét teszi a 
szak irodalom,17 élen járt a kutatásban. 

6. kép • Csopaki villa (Kovács Adrienne felvétele)                                  7. kép • Tervek minimális költségű házakra

Centrális alaprajzú lakások so raiból 
hozták létre az ötszintes töm böket,18 
hangsúlyozva, hogy nem feltétlenül a 
formai változatosság19 – noha ez is sze-
repelt a programjukban, még pedig 
logikai rend szerint, fokozatosan en-
gedve a térbe egy természeti motívum 
ívelt formáját –, vagy a legömbölyített 
élek (miként Toroczkai nál), de a lakás 
maga, azaz az alaprajz teszi az otthont, 
ellentétben az ipari építészettel, mely-
ből merített és amivé korcsosult a 
modern lakásépítészet. Csete egymás 
közelébe telepített saját (centrális) 
egy ségei, az ópusztaszeri hajlékok mint 
különös emberek gyüle kezete (1990-
es és 2000-es évek) azon ban már nem 
az otthon, hanem egy életfilozófia 
meg testesülése, amint az volt első 
műve, az orfűi forrásház is.

15  „Leveles ágból kettőnknek sátrat én hajlítok” 
– idézi Nagy Lászlót (Zöld sátor elégiája) a Haj-

lék című kiállítás katalógusa, Budapest Kiál-
lítóterem, 1987, 28

16 Keserü K. i.m. 102-104, 146-150
17 Charles Jencks: Language of Postmodern 

Architecture, számos kiadásban

18 Az Iroda vezetője Csete György, beépítési 
terv: Kistelegdi István, az egyes házak terve-
zői: Jankovics Tibor, Deák László, Blazsek 
Gyöngyvér

19 Legérdekesebb példája Moshe Safdie ren-
detlenül összerakott konténer-háza (Habitat 
67) a montreali expón


