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KRAVÁR ÁGNES
Kiemelkedő alkotótevékenységük elismeréséül 2013-ban 
Kravár Ágnes, Bachmann Bálint, Ferencz Marcel, Molnár 
Csaba és Sisa Béla építészek részesültek Ybl-díjban. A leg-
ran gosabb építésze ti kitüntetést az 1848–49-es forra da lom 
és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 14-én dr. 
Pintér Sándor belügyminisztertől vették át az ünnepeltek. 

Országépítő: Szerkesztőségünk 
nevében gratulálunk 
ehhez a rangos elismeréshez!

Kravár Ágnes: Köszönöm!

Mit gondol, a szakmán kívül mennyire 
jellemző ennek a díjnak az ismertsége? 

A díj csak szakmai körökben elismert 
igazán, sajnos a médiában idén sem 
kapott nagy hírverést. Kíváncsiságból 
megvásároltam né hány napilapot, de 
sem a Magyar Nemzetben, sem a 
Népszabadságban nem tudósítottak 
róla. Így nem is várhatjuk el, hogy be-
kerüljön a köztudatba. 

Hogyan lett építész, 
mi vezette erre a hivatásra? 

Ügyesen rajzoltam, és matematikából 
is jó voltam. Építész nem volt a csa-
ládban, nagyapám szabómester volt, 
édesapám pedig kreatív mérnökem-
ber; a hajlamot minden bizonnyal tő-
lük örököltem.  A nagyszülői házban 
megélt térélmények, a teraszos kert, 
a házhoz közeli támfal és a belevájt 

sejtelmes pince minden bizonnyal ha-
tottak rám.  Máig emlékszem, milyen 
óriási öröm töltött el, amikor megtud-
tam, hogy felvettek a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Építészmérnöki Karára. 

Makovecz Imrét mesterének tekinti? 
Milyen hatással volt Önre?

Természetesen mesteremnek tekin-
tem őt, építészete és egész személyi-
sége nagy hatással volt rám. Neki kö-
szönhetem, hogy irányt válthattam. 
Már két éve a VÁTI-ban dolgoztam, 
amikor Imre odakerült a SZÖVTERV-
től, és Várlaki Erzsébettel a mellet-
tünk lévő helyiségben elkezdett dol-
gozni.  A szocializmus szürkeségéből 
kirítt, szinte féltek tőle. Akkoriban egy 
állami intézet szigorúan a nyolcórás 
munkaidő keretei között működött, 
én az ott tapasztaltaknál többet gon-
doltam a szakmáról. Makovecz mű-
termének légköre, az ott folyó inten-
zív munka magával ragadott, hamar 
átkértem magam. Előtte, szinte fris-
sen végzettként megbíztak egy tizen-
hat tantermes általános iskola tervezé-

sével. Nem volt különösebb kontroll 
az idősebbek részéről, de nehéz fel-
adat volt, mert természetesen a világ 
legjobb iskoláját akartam megcsinál-
ni. Imre látta lelkesedésemet, és lehe-
tőséget adott, hogy amint a terv elké-
szül, csatlakozzam hozzájuk. 

Ha Makovecz Imrével 
nem hozza össze a sors, 
akkor is eljutott volna az Ybl-díjig? 

Talán más úton, más építészettel… ta-
lán  igen.  Visszahúzódó természetű 
va gyok, Imre szeretete és elfogadása 
ilyen tekintetben is inspirált, lelkese-
désemet, önbizalmamat megerősítet-
te.  Az ember tele van kétségekkel az 
élet minden területén, de szakmai 
dolgokban biztosabb talajon áll. Ha 
leül a rajzasztalhoz, minden más 
gond, probléma eltűnik, csak a fel-
adat marad a maga nehézségeivel 
együtt. Hivatásként tekintettem a 
munkámra, nem hiszem, hogy más 
körülmények között változott volna a 
hozzáállásom. A „mi lett volna ha?” ne-
héz kérdés, nem érdemes vele foglal-
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kozni. Imrének köszönhető, hogy a 
Kós Károly Egyesülésben hasonlóan 
erős kötődésű, egy irányba húzó em-
berek vannak, és ez nekem nagyon 
fontos. A szakmában nagyon sok te-
hetséges, lelkes ember van, aki más-
képp gondolkodik. Nem organikus 
építészek műtermeiben is teremnek 
díjak és jó épületek. Talán másfajta 
épí tészetet is műveltem volna, ha 
nem találkozom Imrével, de ezzel már 
kár foglalkozni. Ő volt a szakmában 
számomra a példakép, az etalon, nem 
volt kérdés, hogy követem-e, vagy 
nem. Igyekeztem a Mester jelenléte 
mellett, majd később önállóan is a tő-
lem telhető maximumot kihozni a 
feladatokból.

Mi inspirálja a munkában? 
Változott ez valamit az idő múlásával? 

Nem változott szinte semmi, és sze-
rintem én sem változtam. Mindig jött 
egy új feladat, amelynek körülmé-
nyei meghatározóak voltak – a hely-
szín, a megrendelő személye és nem 
utolsósorban az, hogy mennyire bíz-
tak meg bennem. Az idők folyamán 
az ember némi gyakorlatra tesz szert, 
egyre több munkát tudhat a háta 
mögött, a kezdeti ügyetlenség lassan 
elmúlik. Igaz, minél többet tud a 
szakmáról, annál több kétséggel is 
küzd, de fejlődik a keze és az arányér-
zéke. Szerintem a jó arányrendszer a 
legfontosabb, Imre házaiból is ezt ta-
nultam: egyszerűek és arányosak. 
Nem véletlen, hogy Palladio is ará-
nyokról beszél legtöbbet egyes épü-
letei ismertetésénél. A szakmagyakor-
lás során ezt készséggé kell fej leszteni. 
Imrénél mindez spirituális tartalom-
mal is megtöltődött, ez az ő zseniali-
tása. Mi ennek csak egy alacsonyabb 
fokára érhetünk el. Arány, ritmusok és 
hangsúlyok – ezek a legfontosabbak, 
ezek ragadják meg és teszik elfoga-
dottá az épületet a szemlélő számára. 

Hogyan látja a pályakezdők helyzetét? 

Szinte diploma után közvetlenül kap-
tam egy önálló, nagy tervezési mun-
kát. Sajnálom a mai fiatalokat, akiknek 

ez nem adatik meg. A kezdeti na-
gyobb tervezések talán determinál-
ják is egy építész sorsát, a kapcsolatok 
kiépítése által legalábbis mindenkép-
pen. Régen nem volt pályáztatás, a 
nagyobb állami tervezőirodáknak ad-
ták a feladatokat, ott az egyes műter-
mekben pedig általában juttattak 
belőlük bőven a kezdő építészeknek, 
hogy dolgozzanak, hiszen a fizetést 
az elvégzett munka mennyiségétől 
függetlenül mindenki megkapta.

Akkoriban is voltak vezető tervezők, 
mégis a fiataloknak adták a munká-
kat. Ma csak „apróságokkal” bízzák 
meg a pályakezdőket általában.

Akkoriban sok munka volt, egész 
városrészeket kellett tervezni és fel-
építeni. Nagyon inspiráló dolog nagy 
házat tervezni, ezért, ha másképpen 
nem adódik a feladat, úgy gondolom, 
fontos és érdemes pályázni. Az építé-
szet maga az imagináció, a pályázat 
játék, amit komolyan kell venni! Ma-
gam is több alkalommal indultam pá-
lyázatokon, mindig megérte dolgoz ni. 
Megfelelő időt és energiát kell szánni 
rá, az építész így gyakorlatot szerez-
het a nagyobb épületek megtervezé-
sében is, ráadásul felelősség nélkül ki-
próbálhatja egy- egy jó ötletét.

1991-ben Szentesi Anikóval alapította 
a Paralel Építészirodát,  
egyszer azt nyilatkozta, hogy ennek 
vicces logójában egy körző 
és egy fakanál keresztezné egymást. 
Önnek két gyermeke van, férjével közös 
hivatását kisebb fia is követte. 
A komoly megbízások, külföldi 
tanulmányút, és a magántervezések 
sűrűjében hogyan tudta összeegyez-
tetni munkáját a családdal? 

Szentesi Anikóval több, mint 20 éve 
dolgozunk együtt, közös irodában. 
Valóban, komolyan felmerült, hogy 
ilyen logót tervezünk magunknak. 
Bár a körző kontra család problémáról 
mi ketten nap mint nap beszéltünk, 
ez a kérdés szinte soha nem vetődött 
fel idegenek, de még a kollegák részé-
ről sem. Természetesnek tűnt, hogy 
ugyanúgy dolgozunk, mint a férfiak.  

A szívesen végzett munka mindig jó 
érzéssel töltött el, és ezt a család is 
érezte. Azt kell mondanom, hogy 
Makovecz Imre személyisége, az ő 
ereje, lénye, a vele való napi találko-
zás olyan erőt adott, mely befolyásol-
ta és áthatotta az egész családunk 
életét is. Nagyon sokszor éreztem, 
hogy szinte kiválasztottak vagyunk 
mi, ez a kis közösség, amely Imre kö-
rül dolgozhat. Természetesen voltak 
kimerítő és könnyebb időszakok egy-
aránt. Férjemmel, Tóth Tiborral renge-
teget beszéltünk a folyó munkákról, 
nagy segítség volt az ő szakértelme 
és tanácsai. Tudtuk, hogy melyikünk-
nek mi az erős oldala, nem volt, és 
most sincs köztünk rivalizálás. A szak-
mában pedig sosem éreztem, hogy a 
gyengébb nemhez tartozom, egyen-
rangú partnerként kezeltek, aki a fel-
adatait komolyan veszi. Mindig szá-
míthattunk a két nagymamára, akik 
ugyan nem laktak velünk, de nagyon 
sokat segítettek, például amikor több 
hónapra Svédországba mentem.

Az Ybl-díj kihirdetésekor Kravár Ágnes 
nyugalmazott építészről beszéltek. 
Ez azt jelenti, hogy már visszavonult? 

Ez egy adminisztratív dolog csupán, 
státusom szerint nyugdíjas vagyok. 
Természetesen, amíg vannak felada-
tok, dolgozom. Nem tekintem ma-
gam nyugalmazott építésznek, mér-
ges is voltam emiatt. A két, Imrétől 
hátrahagyott munkát, az óbudai böl-
csőde és óvoda terveit elkészítettük, 
most indul az építés. A művezetést 
magam végzem, a belsőépítészeti 
tervek még hátra vannak. Irodánkban 
az elmúlt évek gyakorlatához hason-
lóan jelenleg is dolgoznak fiatalok. 
Valamennyi vándorról (Bán Zoltán, 
Benyó Géza, Erhardt Gábor, Gulybán 
Ede, Márton László Attila, Mike Diána, 
Molnár Mihály, Örfi József, Szécsi Zsolt 
és a fiam, Tóth Márton), akik velem 
dolgoztak, szép emlékeket őrzök, so-
kat segítettek, és lendületet adtak a 
munkához.

készítették: Dénes Eszter,
Terdik Bálint, Szász István
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nagy segítség volt az ő szakértelme 
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Pécsvárad, István király szálloda • tervezés: 1982, kivitelezés: 
1985 • A szálloda a vár területén épült, a meglévő barokk épü-
letek kétszintes tetőtérbeépí tésével és bejárati épülettel. A 
bejárati építmény az ágyútorony és a várfal mellett húzódó 
hosszanti épületek közé került. Az épületben 45 kétágyas 
szoba található, konyhaüzem mel, étteremmel a földszinten.

Sopron, lakóépület • Domonkos udvar, Móricz Zsigmond 
utca 1-3. • tervezés: 1986-1988, kivitelezés: 1992 • A soproni Vár-
kerületen kívül közel 1 hektáros, rendezetlen területet építet-
tünk be az egybefüggő lakótömbbel. Az épületben 30 lakás 
épült, az utcai oldalon üzletekkel. A beépítés rendet teremtett, 
értelmes, elkülönült egységekre határolta le a szomszédos 
meglévő lakótömböket, illeszkedve a soproni beépítési ará-
nyokhoz. A belső udvar a soproni loggiás folyosókat idézi, 
a nagy, nyugodt tetők és falfelületek harmóniát sugároznak.

Hotel Sissi • Budapest, IX. kerület, Angyal utca 33 • tervezés: 
1997, kivitelezés: 1999 • A háromcsillagos szálloda a ferencvá-
rosi rehabilitációs program részeként épült. A mellette lévő 
épület, amely két évvel korábban épült, szintén szálloda: a 
Hotel Corvin tervezője Dévényi Sándor volt. A Sissi szálloda a 
Corvin szomszédságában valamilyen párbeszédet igyekszik 
kialakítani azzal. Az épület másik szomszédja egy háború 
előtt épült tipikus Bauhaus-lakóház, kimért, visszafogott 
hom lokzattal, igényes anyaghasználattal. A Sissi épület a ket-
tő között éli a maga életét némi eklektikus homlokzati kiöb-
lösödéssel, elegáns előtetővel és igényes belső kialakítással.

Villa • Budapest,  XII. kerület • tervezés: 1998, kivitelezés: 2000
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Piliscsaba, Fényesliget, 48 lakás üzletekkel • tervezés: 2005, 
kivitelezés 2007 • Az épület a patakmeder vonalát követi. Há-
rom, egymáshoz szögben csatlakozó tömegből áll. A két egy-
forma szélső egy eltérő középső tömeget fog közre. A hossz-
homlokzatok más karakterűek. A „hasas”, lágy formálású néz 
az organikus épületekre, az egyetem felé. A „horpadt” hom-
lokzat néz Piliscsaba felé, ez kemény formálású, téglaburko-
latos, németes-svábos. A lakásokhoz nagy teraszok épültek.

Fővárosi Önkormányzat Időskorúak Ápolási Otthona • Bu-
dapest, XI. kerület, Rupphegyi út 7. • tervezés: 1999, kivitelezés: 
2002 • A 116 férőhelyes otthon eredetileg munkásszállónak 
épült, majd a Fővárosi Önkormányzat idősotthonként mű-
ködtette. A négyszintes és kétszintes épületszárnyak egy-
aránt teljes átépítésre kerültek. A kétszintes, alacsony tömeget 
a bejárat mellett kis toronyépítménnyel bővítettük, amely 
legfelül tetővel védett kitekintő hely. A torony alatt látható a 
félköríves záródású kápolna apszisa, melynek vakolatlan tég-
lafalazatába íves záródású színes üvegablakot építettünk.

Lakó- és irodaépület • Budapest, IX., Angyal utca 26. • terve zés: 
2000, kivitelezés: 2001 • A Sissi szállodával közel szem ben épült 
kilencszintes lakóépület, földszintjén és első emeletén irodák-
kal. Az épületben a további szinteken 18 lakás található, gar-
zonlakástól a 120 m2-es lakásig. • 2002-ben elnyerte a  SEM IX. 
Városfejlesztő Rt. pályázatán a pályázatán a második díjat.

Kőszeg, Kastélyszálló • tervezés: 2002-2003 • A szállót az 1930-
as években épült neobarokk kastély bővítésével és teljes át-
alakításával terveztük meg. A kastélyt gyönyörű park övezi. A 
mögöttes területre apartmanházakat terveztünk, a meglévő 
lakópark teljes átépítésével. A beruházás elindult, majd leállt.
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KRAVÁR ÁGNES 
építész 

Született:  Sopron, 1947 június 12.
Tanulmányok: Budapesti Műszaki 

Egyetem Építészmérnöki Kar; 
diploma: 1970

Munkahelyek
1970–1985 • VÁTI
1985–1990 • MAKONA Kisszövetkezet
1988 április-július • Järna, (Svédország), 

Erik Asmussen Építésziroda
1991 • PARALEL Építésziroda Kft.   

Tevékenység, publikációk
Magyar élő építészet, 1985
Magyar organikus építészet, 1991
Az Országépítő egyes számaiban cikkek
Tíz éves a Kós Károly Egyesülés, 1999
Magyar Építőművészet
Családi Ház 
Szép Házak
Valami más – Beszélgetés építésznőkkel  

(a Terc könyvek sorozatban)
Kós Károly Egyesülés  

vándorépítészek fogadása
SEM IX. Városfejlesztő Rt. pályázatán  

Az év épülete, II. díj

Kiállítások
1984 • Építészeti kiállítás, München
1985 • Magyar Élő Építészet, Bp., Gödöllő
1988 • MAKONA kiállítása, Budapest
1991 • Velence, Biennale di Venezia  

Magyar Organikus Építészet
1992 • Magyar Organikus Építészet, 

Ernst Múzeum, Budapest, Debre-
cen, Szeged, Vancouver, Berlin, 
Varsó, Krakkó, Pozsony, Bukarest, 
Prága

1994 • Élő Építészet, Kassa
1996–97 • Organikus Magyar Építészet 

vándorkiállítás tíz nagyvárosban 
Lengyelországban

1997 • Organikus Építészet Magyaror-
szágon, Oslo

1999–2001 • 10 éves a Kós Károly 
Egyesülés jubileumi kiállítás, 
Budapest, BME aula és vándorkiállí-
tás a Kárpát-medence 25 városában

2010 • Húsz éves a Kós Károly Egyesülés, 
jubileumi kiállítás az Iparművészeti 
Múzeumban 

Megépült épületek
Tatabánya-Dózsakert 16 tantermes 

Általános Iskola tornateremmel és 
tanmedencével, 1974

Sopron, Széchenyi Palota és MTESZ 
székház teljes rekonstrukció, 1977

Pásztó, Cserhát csárda, 1978
Tahitótfalu, családi nyaraló, 1976
Máriaremete, családi ház, 1978
Pécsvárad, Apátsági Vár, István király 

szálloda, 1982- 1985
Budapest, Attila út, tetőtérbeépítés, 1980
Sopron, Móricz Zsigmond utca 1-3. 

(Domonkos udvar) lakóegyüttes, 
üzletekkel, 1986-1988

Jászapáti, lakóépület és bank, 1986
Jászapáti, lakóépület, üzletek, 1986
Jászapáti, római katolikus plébánia, 1987
Berzence, művelődési ház, 1990
Sárospatak, patikaházhoz csatlakozó, 

befejező épület, 1990
Zalavár, Általános Iskola,  1990
Budaörs, Törökugrató, családi ház, 1998
Budapest, XII. ker., villa, 1998
Sopron – Ágfalva, Németh László 

Közép-Európai Népi Akadémia 
épületei (részben megépült)

Bakonybél, Hotel Bakony rekonstrukció 
és bővítés, 1995–2001

Budapest, XII. ker. Futrinka utca 15., 
családi ház, 2001 

Budapest, IX. ker. Angyal utca 33., Hotel 
Sissi, 1997-1999

Budapest, XI. ker. Rupp-hegyi út, Idős 
Korúak Ápolási Otthona, rekonst-
rukció, 1999-2002

Budapest, XI. ker. Angyal utca 26., 
lakóépület és irodaház, 2000-2001 

Budapest, XVI. ker. Sashalom, Metró 
utca, családi ház, 2003

Budapest, XII. ker. Fürj utca 15/b 
társasház, 2005-2006

Pilisszántó, családi ház, 2008 
Piliscsaba, Fényesliget, 48 lakásos 

társasház, 2006-2007
Budapest, XI. ker., Ormay Norbert u., 

társasház, 2011-2013

Tervek és munkák
Makovecz Imre épületeinek feldolgo-

zásában közreműködés
Hévíz,  Thermál szálló és apartman-

épület-együttes,  2001-2002
Kőszeg Kastélyszálló és apartmanházak, 

építkezés leállt, 2002-2003
Benevento, városközpont rendezése, 

nemzetközi tervpályázat Makovecz 
Imrével

Kravár Ágnest legalább huszonöt éve 
ismerem. Ő nem változott, felettem el-
járt az idő. Mindig csodáltam munkáit, 
és sokat tanultam tőle. Árad személyi-
ségéből a derű, a természetesség, a fi-
gyelem, a kedvesség. 

A házai is ilyenek. Jó rájuk nézni, kel-
lemes legeltetni rajtuk a szemet. Vidám 
lesz tőlük az ember, befogadók, körül-
ölelik a látogatót, min denütt fel lehet 
fedezni bennük valami újat, valami 
egyedit.

Ő az építészhölgyek közüli kevesek 
egyike, aki nem akar megkeseredni, 
nem akar ebben a férfias szakmában 
férfivá válni, nem akar rideg, túl racioná-
lis házakat tervezni. Átsüt házain a gon-
dolat- és érzelemgazdagság, a jól szer-
kesztett játékosság, a finom elegancia, 
egy szóval az oly nagyon szükséges női 
princípium. Épületei az adott funkció-
ból és helyszínből kiindulva jól telepítet-

tek, a tömegek meg felelően használják 
a nagy, nyugodt formák és a kellő he-
lyen lerakott hangsúlyos elemek válta-
kozását. Az alaprajzok funkcionálisak és 
logikusan szerkesztettek, a külső meg-
jelenés szervesen tükrözi a belső elren-
dezést, a funkcionális és gondolati hie-
rarchiát. Ezek mellett a házak tükrözik a 
hely szellemét, a történeti összefüggé-
sek és a folytonosság alapvetéseit.

Több épületét az egyetemeken is 
tanítani kellene a jó tömegalakítás, a rit-
mus, a hangsúlyok, a megfelelő helyen 
lévő kiemelések, az arányos homlokza-
tok példájaként. Ilyen alapművek példá-
ul a Sopron, Domonkos udvari lakóépü-
let, a budapesti Hotel Sissi épülete, a 
budapesti, Széchenyi hegyi villa, vagy a 
piliscsabai Fényesligeti lakóépület. Épí-
tészetében továbbviszi Kós Károly, Ma-
kovecz Imre és mások világát, de saját 
képére formálva, és ízig-vérig maivá té-

ve. A szerves komponálás nála termé-
szetes és belülről fakadó karakter.

Ő az, akit – ahogy a szállóige mond ja 
– orvosságként kellene fel írni mélabús, 
üresen hangzó „letisztult” és „kortárs” 
építészetet használó települések nek, 
hogy élhetőbbek és vidámabbak le-
gyenek, harmónia legyen, azaz egyen-
súlyba kerülhessen náluk a férfi és a női 
oldal.

Kravár Ágnes Ybl-díja régóta esedé-
kes véleményem szerint, ezért javaslom, 
hogy az eddigi mu lasztást bepótolva 
idén ítéljék oda neki.

2013. január 16.

Salamin Ferenc építész

SALAMIN FERENC AJÁNLÓ SORAI AZ YBL-DÍJ BIZOTTSÁGHOZ

Piliscsaba, Fényesliget, 48 lakás üzletekkel
szemközt: Budapest, Rupp-hegyi út, Idős 

Korúak Ápolási Otthona, részlet
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Sárospatak, patikaházhoz csatlakozó, 

befejező épület, 1990
Zalavár, Általános Iskola,  1990
Budaörs, Törökugrató, családi ház, 1998
Budapest, XII. ker., villa, 1998
Sopron – Ágfalva, Németh László 

Közép-Európai Népi Akadémia 
épületei (részben megépült)

Bakonybél, Hotel Bakony rekonstrukció 
és bővítés, 1995–2001

Budapest, XII. ker. Futrinka utca 15., 
családi ház, 2001 

Budapest, IX. ker. Angyal utca 33., Hotel 
Sissi, 1997-1999

Budapest, XI. ker. Rupp-hegyi út, Idős 
Korúak Ápolási Otthona, rekonst-
rukció, 1999-2002

Budapest, XI. ker. Angyal utca 26., 
lakóépület és irodaház, 2000-2001 

Budapest, XVI. ker. Sashalom, Metró 
utca, családi ház, 2003

Budapest, XII. ker. Fürj utca 15/b 
társasház, 2005-2006

Pilisszántó, családi ház, 2008 
Piliscsaba, Fényesliget, 48 lakásos 

társasház, 2006-2007
Budapest, XI. ker., Ormay Norbert u., 

társasház, 2011-2013

Tervek és munkák
Makovecz Imre épületeinek feldolgo-

zásában közreműködés
Hévíz,  Thermál szálló és apartman-

épület-együttes,  2001-2002
Kőszeg Kastélyszálló és apartmanházak, 

építkezés leállt, 2002-2003
Benevento, városközpont rendezése, 

nemzetközi tervpályázat Makovecz 
Imrével

Kravár Ágnest legalább huszonöt éve 
ismerem. Ő nem változott, felettem el-
járt az idő. Mindig csodáltam munkáit, 
és sokat tanultam tőle. Árad személyi-
ségéből a derű, a természetesség, a fi-
gyelem, a kedvesség. 

A házai is ilyenek. Jó rájuk nézni, kel-
lemes legeltetni rajtuk a szemet. Vidám 
lesz tőlük az ember, befogadók, körül-
ölelik a látogatót, min denütt fel lehet 
fedezni bennük valami újat, valami 
egyedit.

Ő az építészhölgyek közüli kevesek 
egyike, aki nem akar megkeseredni, 
nem akar ebben a férfias szakmában 
férfivá válni, nem akar rideg, túl racioná-
lis házakat tervezni. Átsüt házain a gon-
dolat- és érzelemgazdagság, a jól szer-
kesztett játékosság, a finom elegancia, 
egy szóval az oly nagyon szükséges női 
princípium. Épületei az adott funkció-
ból és helyszínből kiindulva jól telepítet-

tek, a tömegek meg felelően használják 
a nagy, nyugodt formák és a kellő he-
lyen lerakott hangsúlyos elemek válta-
kozását. Az alaprajzok funkcionálisak és 
logikusan szerkesztettek, a külső meg-
jelenés szervesen tükrözi a belső elren-
dezést, a funkcionális és gondolati hie-
rarchiát. Ezek mellett a házak tükrözik a 
hely szellemét, a történeti összefüggé-
sek és a folytonosság alapvetéseit.

Több épületét az egyetemeken is 
tanítani kellene a jó tömegalakítás, a rit-
mus, a hangsúlyok, a megfelelő helyen 
lévő kiemelések, az arányos homlokza-
tok példájaként. Ilyen alapművek példá-
ul a Sopron, Domonkos udvari lakóépü-
let, a budapesti Hotel Sissi épülete, a 
budapesti, Széchenyi hegyi villa, vagy a 
piliscsabai Fényesligeti lakóépület. Épí-
tészetében továbbviszi Kós Károly, Ma-
kovecz Imre és mások világát, de saját 
képére formálva, és ízig-vérig maivá té-

ve. A szerves komponálás nála termé-
szetes és belülről fakadó karakter.

Ő az, akit – ahogy a szállóige mond ja 
– orvosságként kellene fel írni mélabús, 
üresen hangzó „letisztult” és „kortárs” 
építészetet használó települések nek, 
hogy élhetőbbek és vidámabbak le-
gyenek, harmónia legyen, azaz egyen-
súlyba kerülhessen náluk a férfi és a női 
oldal.

Kravár Ágnes Ybl-díja régóta esedé-
kes véleményem szerint, ezért javaslom, 
hogy az eddigi mu lasztást bepótolva 
idén ítéljék oda neki.

2013. január 16.

Salamin Ferenc építész

SALAMIN FERENC AJÁNLÓ SORAI AZ YBL-DÍJ BIZOTTSÁGHOZ

Piliscsaba, Fényesliget, 48 lakás üzletekkel
szemközt: Budapest, Rupp-hegyi út, Idős 

Korúak Ápolási Otthona, részlet


