
Magyarország háromezer településének többsége falu. „Ha meg akarjuk érteni nemzetünket, vidékre kell 
mennünk. Ha építeni akarjuk a nemzetünket, vidéken kell, hogy kezdjük. Tennivaló pedig akad bőven!” 
– írta Kemény Bertalan falufejlesztő a nyolcvanas évek elején. Reischl Gábor (1948–2008) építész tuda-
tosan felvállalta a vidék épített környezetének gondozását egy olyan korban, amikor a figyelem minden 
szempontból a városokra terelődött. Borbás Péter DLA-értekezésének (MOME) részletével emlékezünk 
a legendás építész-tanárra, akinek nevéhez nem mellesleg évtizedes múltra visszatekintő építőtáborok 
fűződnek, melyeket a közös építés, illetve a közösségben és közösségért végzett munka hívott életre. 
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Most of Hungary’s 3000 settlements are villages. Archi-

tect gábor reischl (1948-2008) made a conscious choice 

to cultivate the architectural heritage of the countryside, 

contrary to the fashion of the day which categorically 

preferred urban environments. A common aspect of the 

homesteads, homes and buildings designed by him is the 

close relationship with farming and local traditions. All 

of them were built from environmentally friendly and 

ecological materials.

r e i s c h l  g á b o r ,  a  v i d é k  é p í t é s z e

42

 K e n d e r e s ,  M i n t a f a r m   �

Reischl gondolkodásában és építészetében  
kitüntetett helyet foglaltak el a tanyák. „A tanya 
mint világmodell” jelenik meg gondolataiban, 
írásaiban és munkáiban. Felfogásában a tanya 
leképezése a teljes világnak, a teljességnek. 
„Talán a tanyasi lét tükrözi legtisztábban az em-
ber és természet, az ember és a mindenség, és 
végső soron az ember saját, emberséghez való 
viszonyát. Ezért a tanyai környezetet világmo-
dellként is definiálják. Akár elfogadjuk ezt a 
minősítést, akár nem, az tény, hogy a tanyasi 
beépítési struktúra, az épületek szigorú racio-
nalitásában rejlő szellemiség és maga a megél-
hetési szükség együttesen szinte »követeli« az 
alternatív autonóm rendszerek adaptálását, 
megépítését.”

A tanya a keleti nomád állattartó élet, valamint 
a nyugati típusú röghöz kötött földművelés  
metszéspontjában, az Alföldön alakult ki.  
A gazdasági élet helye fokozatosan a teljes élet 
helye lett. A Tisza szabályozása utáni időszak-
ban, amikor egyre nagyobb területeket vontak 
művelés alá, és egyre nagyobb távolságot kellett 
megtenni a gazdaság, vagyis a föld és az ott-
hon, vagyis a falu között, amikor célszerűbb lett 
felhagyni a kétlaki vándorélettel, és letelepedni, 
immár nem a faluban, hanem kint a tanyában, 
gyökeres fordulat állt be. A gazdálkodás szük-
séges és minimális épületei, építményei mellett 
megjelentek az otthonok, amiket immár a család 

népesített be. Új igényeket hoztak, amelyeket a 
gazdálkodó embereknek ki kellett elégíteniük.  
A nyári szállások helyére két-, majd háromosztatú 
lakóházak épültek, megjelentek a veteményesek,  
az aprójószágok. Egy helyen valósult meg az 
élet teljessége, vagy ha úgy tetszik, a teljes élet 
kerete lett a tanya. A tanyák megtestesítői let-
tek az autonóm gazdálkodásnak és az autonóm 
létnek − bár végérvényesen nem szakadtak el a 
belterületi élettől −, ahol az élet minden szük-
séges és lényeges kerete megteremthető, és 
mint ilyenek egyben lehetőséget adnak a mai 
Magyarországon egy lehetséges fenntartható, 
autonóm jövőkép megvalósítására. 

A külterületi tanyák és a belterületi porták közös  
vonása, hogy mindkettő − a különböző típusú 
− gazdálkodás tere, ahol mind a lakó-, mind a 
gazdasági funkciók megjelennek. A lakó- és 
gazdasági épületek és építmények egy egységet 
alkotnak, amit a gazdálkodó ember köt össze 
munkájával. A nem látható befektetett munka 
nélkül darabokra hullna az egység, ahogyan 
a nem látható, csak az épületek által létrejött  
udvar nélkül is szétesne az egység. A köztes 
tér, a bennük, közöttük folyó munka által él és  
működik a gazdaság.

„A példa nekem a saját tanyám” − vallotta 
Reischl. Sukorói portája − vagy ahogy nevezte, 
„tanyája” − adta a példát, az ökologikus építés 

paraszti mintáját, amiben az építés korának 
megfelelően az egyes részek a lehető legnagyobb 
mértékben illeszkednek a környezethez, tájo-
láshoz, klímához, a gazdasági lehetőségekhez,  
a kor bevett technológiáihoz és szerkezeteihez. 
A népi építészet hagyománya, az életrendben 
zajló változások lassúsága lehetővé tették, hogy 
fennmaradjon a folytonosság, ezáltal jól műkö-
dő épületek, porták születtek. Az építés meneté-
nek, a felhasznált anyagoknak, az arányoknak, 
az épületek elhelyezésének megvoltak a maguk 
törvényszerűségei. Ahogy Reischl „tanyáján” is 
megvannak ezek a törvényszerűségek.
A lakóépület a napos égtáj felé néz, folytatásában 
van a második legrangosabb épület, a gazdálkodás  
alapját képező istálló. Az udvar szemközti  
oldalán északra néz a nyári konyha, alatta a pince,  
valamint a kisebb gazdasági épületek: szín, 
ólak, budi. Az udvaron természetesen vannak  
fák, növények, kút, kerti csap. A lakóépület 
széles eresze védi a nyári naptól az ablako-
kat, ugyanakkor a téli napot beengedi. A nyári 
konyha, ami régen valóban nyári konyhaként 
működött, vagyis nyáron itt főztek, azért, hogy 
ne fűtsék fel a házat, északra néz, így nyáron a 
nap sem melegíti fel. A természetes anyagokból 
készült vastag falak nagy hőtároló tömegükkel 
és páragazdálkodó képességükkel teremte-
nek kiváló belső klímát. A gazdasági épületek  
elhelyezése igazodik a helyi hagyományhoz, és a  
racionális használat elvei szerint épültek.  
Az épületek anyaghasználata egyszerű és ter-
mészetes, az épületek karbantartása, a tapasz-
tás javítása, meszelés, egy-egy elmozdult cserép 
megigazítása nem állítja költséges, különösebb 
szakmai tudást igénylő feladat elé használóját.

A beépítés és az épület paraméterei általá-
nosnak tekinthetők, gyakorlatilag bárhol az  
országban találhatunk hasonló adottságú portát.  
Hogyan tudja ez a régi és általánosnak mond-
ható „tanya” kielégíteni a mai igényeket,  
miközben működése alapjaiban változott meg? 
Reischl esetében a porta új funkciója a nyaraló. 
A gazdaság, az élet kereteinek a megteremtése 
szellemi munkával történik, tehát funkciójukat 
vesztették az ólak, a szín, az istálló. Az istálló 
helyére műhely került, az ólak és a szín helyét 
egy többfunkciós fedett-nyitott tér vette át, 
ahol lehet pihenni, játszani, étkezni, akár eső-
ben is. A nyári konyha Reischlnél műteremként 
hasznosult, északi tájolása ideális a funkciónak, 
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Magyarország háromezer településének többsége falu. „Ha meg akarjuk érteni nemzetünket, vidékre kell 
mennünk. Ha építeni akarjuk a nemzetünket, vidéken kell, hogy kezdjük. Tennivaló pedig akad bőven!” 
– írta Kemény Bertalan falufejlesztő a nyolcvanas évek elején. Reischl Gábor (1948–2008) építész tuda-
tosan felvállalta a vidék épített környezetének gondozását egy olyan korban, amikor a figyelem minden 
szempontból a városokra terelődött. Borbás Péter DLA-értekezésének (MOME) részletével emlékezünk 
a legendás építész-tanárra, akinek nevéhez nem mellesleg évtizedes múltra visszatekintő építőtáborok 
fűződnek, melyeket a közös építés, illetve a közösségben és közösségért végzett munka hívott életre. 
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Most of Hungary’s 3000 settlements are villages. Archi-

tect gábor reischl (1948-2008) made a conscious choice 

to cultivate the architectural heritage of the countryside, 

contrary to the fashion of the day which categorically 

preferred urban environments. A common aspect of the 

homesteads, homes and buildings designed by him is the 
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Reischl gondolkodásában és építészetében  
kitüntetett helyet foglaltak el a tanyák. „A tanya 
mint világmodell” jelenik meg gondolataiban, 
írásaiban és munkáiban. Felfogásában a tanya 
leképezése a teljes világnak, a teljességnek. 
„Talán a tanyasi lét tükrözi legtisztábban az em-
ber és természet, az ember és a mindenség, és 
végső soron az ember saját, emberséghez való 
viszonyát. Ezért a tanyai környezetet világmo-
dellként is definiálják. Akár elfogadjuk ezt a 
minősítést, akár nem, az tény, hogy a tanyasi 
beépítési struktúra, az épületek szigorú racio-
nalitásában rejlő szellemiség és maga a megél-
hetési szükség együttesen szinte »követeli« az 
alternatív autonóm rendszerek adaptálását, 
megépítését.”

A tanya a keleti nomád állattartó élet, valamint 
a nyugati típusú röghöz kötött földművelés  
metszéspontjában, az Alföldön alakult ki.  
A gazdasági élet helye fokozatosan a teljes élet 
helye lett. A Tisza szabályozása utáni időszak-
ban, amikor egyre nagyobb területeket vontak 
művelés alá, és egyre nagyobb távolságot kellett 
megtenni a gazdaság, vagyis a föld és az ott-
hon, vagyis a falu között, amikor célszerűbb lett 
felhagyni a kétlaki vándorélettel, és letelepedni, 
immár nem a faluban, hanem kint a tanyában, 
gyökeres fordulat állt be. A gazdálkodás szük-
séges és minimális épületei, építményei mellett 
megjelentek az otthonok, amiket immár a család 

népesített be. Új igényeket hoztak, amelyeket a 
gazdálkodó embereknek ki kellett elégíteniük.  
A nyári szállások helyére két-, majd háromosztatú 
lakóházak épültek, megjelentek a veteményesek,  
az aprójószágok. Egy helyen valósult meg az 
élet teljessége, vagy ha úgy tetszik, a teljes élet 
kerete lett a tanya. A tanyák megtestesítői let-
tek az autonóm gazdálkodásnak és az autonóm 
létnek − bár végérvényesen nem szakadtak el a 
belterületi élettől −, ahol az élet minden szük-
séges és lényeges kerete megteremthető, és 
mint ilyenek egyben lehetőséget adnak a mai 
Magyarországon egy lehetséges fenntartható, 
autonóm jövőkép megvalósítására. 

A külterületi tanyák és a belterületi porták közös  
vonása, hogy mindkettő − a különböző típusú 
− gazdálkodás tere, ahol mind a lakó-, mind a 
gazdasági funkciók megjelennek. A lakó- és 
gazdasági épületek és építmények egy egységet 
alkotnak, amit a gazdálkodó ember köt össze 
munkájával. A nem látható befektetett munka 
nélkül darabokra hullna az egység, ahogyan 
a nem látható, csak az épületek által létrejött  
udvar nélkül is szétesne az egység. A köztes 
tér, a bennük, közöttük folyó munka által él és  
működik a gazdaság.

„A példa nekem a saját tanyám” − vallotta 
Reischl. Sukorói portája − vagy ahogy nevezte, 
„tanyája” − adta a példát, az ökologikus építés 

paraszti mintáját, amiben az építés korának 
megfelelően az egyes részek a lehető legnagyobb 
mértékben illeszkednek a környezethez, tájo-
láshoz, klímához, a gazdasági lehetőségekhez,  
a kor bevett technológiáihoz és szerkezeteihez. 
A népi építészet hagyománya, az életrendben 
zajló változások lassúsága lehetővé tették, hogy 
fennmaradjon a folytonosság, ezáltal jól műkö-
dő épületek, porták születtek. Az építés meneté-
nek, a felhasznált anyagoknak, az arányoknak, 
az épületek elhelyezésének megvoltak a maguk 
törvényszerűségei. Ahogy Reischl „tanyáján” is 
megvannak ezek a törvényszerűségek.
A lakóépület a napos égtáj felé néz, folytatásában 
van a második legrangosabb épület, a gazdálkodás  
alapját képező istálló. Az udvar szemközti  
oldalán északra néz a nyári konyha, alatta a pince,  
valamint a kisebb gazdasági épületek: szín, 
ólak, budi. Az udvaron természetesen vannak  
fák, növények, kút, kerti csap. A lakóépület 
széles eresze védi a nyári naptól az ablako-
kat, ugyanakkor a téli napot beengedi. A nyári 
konyha, ami régen valóban nyári konyhaként 
működött, vagyis nyáron itt főztek, azért, hogy 
ne fűtsék fel a házat, északra néz, így nyáron a 
nap sem melegíti fel. A természetes anyagokból 
készült vastag falak nagy hőtároló tömegükkel 
és páragazdálkodó képességükkel teremte-
nek kiváló belső klímát. A gazdasági épületek  
elhelyezése igazodik a helyi hagyományhoz, és a  
racionális használat elvei szerint épültek.  
Az épületek anyaghasználata egyszerű és ter-
mészetes, az épületek karbantartása, a tapasz-
tás javítása, meszelés, egy-egy elmozdult cserép 
megigazítása nem állítja költséges, különösebb 
szakmai tudást igénylő feladat elé használóját.

A beépítés és az épület paraméterei általá-
nosnak tekinthetők, gyakorlatilag bárhol az  
országban találhatunk hasonló adottságú portát.  
Hogyan tudja ez a régi és általánosnak mond-
ható „tanya” kielégíteni a mai igényeket,  
miközben működése alapjaiban változott meg? 
Reischl esetében a porta új funkciója a nyaraló. 
A gazdaság, az élet kereteinek a megteremtése 
szellemi munkával történik, tehát funkciójukat 
vesztették az ólak, a szín, az istálló. Az istálló 
helyére műhely került, az ólak és a szín helyét 
egy többfunkciós fedett-nyitott tér vette át, 
ahol lehet pihenni, játszani, étkezni, akár eső-
ben is. A nyári konyha Reischlnél műteremként 
hasznosult, északi tájolása ideális a funkciónak, 

43

o r s z á g é p í t ő   2 0 1 4 | 0 3

 �  M o n o r ,  ö k o t a n y a



és az év fő használati idejében − nyáron − kelle-
mes a klímája. A porta működése − a konyhából 
leválasztott vizesblokkot leszámítva − nem válto-
zott, ugyanúgy része a természet körforgásának.

Saját „tanyájához” képest egy fokkal nagyobb 
beavatkozáson dolgozott Reischl a Kiskunság-
ban, ahol egy meglévő tanya bővítését kellett 
megterveznie. A bővítés során a nyári konyha 
mellett álló fákat megtartotta, és az új épület-
résszel körbeépítette a fákat, valamint az épüle-
tek folytatásában egy újabb, fejleszthető gazda-
sági udvart hozott létre. 

Az ökogazdaságot folytató tanyán − ahol a régi 
lakóépületben tanyamúzeum kapott helyet − az 
egykori nyári konyha bővítésével hozta létre 
az új lakóépületet. Az eredetileg kétosztatú,  
tornácos nyári konyha − amely az általános tele-
pítés szerint északra néz − az évek alatt tovább  
bővült észak felé még egy traktussal. A legújabb 
bővítés a szoba folytatásaként valósult meg 
úgy, hogy a déli falsík kb.120 cm-rel kimozdul 
az eredeti falsíktól. A régi épület folytatásaként 
egy közlekedőzóna került kialakításra, ami ma-
gába foglalja a pincelejáratot, a padlásfeljárót, 
valamint egy vizesblokkot. Ehhez a közlekedő-
zónához kapcsolódik dél felé, merőlegesen egy 
veranda és nyugatra egy lakószoba. Az újonnan  
kialakított konyha mind a mestergerendás,  
tágas lakószobából, mind az üvegezett veran-
dáról megközelíthető. A konyhához az eredeti 
tervek szerint kamra kapcsolódott. Az épület 
tapasztott, meszelt falakkal, nádtetővel és fa 
nyílászárókkal illeszkedik a tanya épületeihez.

Az épületegyüttes szervesen együtt él a tulajdo-
nosok változó igényeivel. Az évek alatt az épület 
közvetlen közelében lévő fákat kivágták, a régi 
és az új épület közötti udvart beépítették, és 
még egy helyiséget hoztak létre. A lakószobát 
összenyitották a konyhával, a kamrát megszün-
tették, szerepét teljes egészében a konyhaszek-
rények és a pince vette át. A gazdasági épületek 
is folyamatosan változnak, a disznóólak bővül-
tek, új szín és szarvasmarhaszállás épült. Ahogy 
a tanya eredeti telepítése lehetővé tette a vál-
toztatást az új igényeknek megfelelően, úgy a 
bővítés is lehetővé tette az alkalmazkodást az 
új körülményekhez, igényekhez.
Reischl szintén külterületen álló épülete az a 
lovastanya, amelyet 1998-ban tervezett Buda-

kalászra. Az épület több rétegben is kötődik 
környezetéhez és a hagyományhoz. A lejtős 
telken eredetileg egy tornácos parasztház állt, 
terepre illesztett istállóval és melléképülettel a 
lakóház folytatásában. Az eredeti épületeket 
statikai és nedvesedési problémák miatt elbon-
tották, a helyükre került az új, szintén terepre 
illesztett, üres padlásteres épületsor.
Az északra lejtő telek déli oldalán fut az út, 
de az épület és a telek megközelítése keletről, 
egy kis bekötőútról történik. Az épület alap-
rajzi kialakításánál Reischl sávos szerkesztést 
alkalmazott, így az északnyugati oldalra került 
a kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő, mintegy 
pufferzónaként. A délkeleti sarok ad helyet az 
oktogonális szerkesztésű nappalinak, amely a 
tulajdonos gyerekkori térélményét építi újra.  
A nappali délkeleti homlokzatát, valamint a belső  
teret színes üvegablakok díszítik. Az épület  
közepén található az étkező és a tűzhely. A déli 
oldalra fedett terasz került, ami megközelíthető  
a nappaliból és az étkezőből is. A gazdasági 
épületrészt egy hasíték, egy közlekedőfolyosó − 
az egyetlen formabontó gesztus − választja el a 
lakófunkciótól, majd a szín következik, és aztán 
az istállók. Az északnyugati hátsó udvart és a 
délkeleti udvart összekötő folyosó és a funkciók  
sorolása eltávolítja egymástól a lak(hat)ás 
és az istálló világát. Az épület folytatásában 
kap helyet a trágyadomb − amihez a budi is  
kapcsolódik −, így az istállók almozása a lehető 
legkevesebb energiát igényli. Az épület anyag-
használatára visszafogottság jellemző, vakolt, 
törtfehér és fehér blokktégla falak, cserépfedés, 
helyenként faelemek egyszerű képe ad nyugal-
mat az épületnek, amely az elmúlt 16 évben  
gyakorlatilag változatlan formában működik.

Jóval nagyobb léptékű, és más beépítési szituá-
cióban van Reischl Gábor 1995-ben Mendére ter-
vezett lóistállója, amely a település szélén talál-
ható egykori tsz-ben épült fel. Az istálló a telken 
lévő épületállománytól tekintélyes távolságot 
tart, meghatározza az érkezők első benyomását. 

Az épület tört alaprajza oldja a nagy tömeget, 
hangulatos teresedést adva a bejáratnak. Az 
épület jobb oldali szárnyában vannak a boxok, a 
bal oldali szárny fedett, nyitott csikóistállóként 
funkcionál, az északkeleti oldal felé nagyméretű 
megnyitással. Az épület hátsó oldalán, az épület  
pozitív törésénél csatlakozik a lovászlakás  

magas tetős, meszelt, csonka tornácos tömege.
A tetősík gerincszellőzővel tagolt, így a pad-
lástéren tárolt szalma számára biztosított az 
állandó szellőzés, valamint a gerincszellőző 
nyári időszakban természetes kürtőhatást fejt 
ki, így biztosítja a meleg levegő kiáramlását a 
padlástérből. A parasztházak istállófödémének 
mintájára több helyen kialakított padlásledo-
bó-nyílásokon keresztül lehet ledobni a szalmát  
a lovaknak.

Az előzőekben bemutatott négy Reischl-
épület meglévő tanyákhoz kapcsolódott − régi  
tanya hasznosítása, bővítése, illetve újraépítése, 
egykori majorból lett tsz kiegészítése −, míg a  
következő monori ökotanya teljesen új tervezés, 
amiben megmutatkozik a tervező teremtőereje.  
A tanya gazdája hagyományos magyar fajták  
tenyésztésével foglalkozik: baromfik, mangalica, 
szürkemarha, juhok és lovak találhatók a tanyán.

A tanya bekötőútja néhány méteres dombon 
keresztül vezet, erre a „dombra” telepítették 
a szőlőt, amit földbe süllyesztett, nádfedeles 
pince egészít ki. A szőlő és a pince látványa 
fogadja az érkezőt. A beérkező úttal szemben 
a baromfiól félnyeregtetős, cseréppel fedett 
nyugodt tömege áll, ettől jobbra a lakóépület 
szintén félnyeregtetős homlokzata figyel, előtte  
fehérre meszelt szárnyék kapaszkodik fel a 
20-22 méter magas fákra. Az épületeket két 
oldalról szervizutak kerülik meg, a bal oldalin, 
a baromfiudvar mellett elhaladva rövid úton a 
szürkemarhákhoz lehet jutni, a jobb oldali úton 
haladva, a lakóépületet hátulról kerülve újabb 
gazdasági udvarra érkezünk, ahol a gépszín, a 
gabonatárolók, fémszerkezetű takarmányos  
silók, a mangalicaól hátsó homlokzata és távolabb,  
a nyílt táj peremén az istálló található.

A Reischl által tervezett épületekre jellemző az 
olcsó, gazdaságos és környezetbarát anyaghasz-
nálat. Ennél a tanyánál az ólak és a szárnyék  
akácszerkezetű, az épület és a baromfiól egy 
része vályogból épült. A lakóépület falazott 
szerkezetű, fehérre meszelt, félnyeregtetős hód-
farkú cseréppel fedett épület. A félnyeregtető a 
tiszta- és baromfiudvar felé billen, ami egyéb-
ként az itt uralkodó délkeleti szélirány is. Ezen 
az oldalon tornác képez átmeneti teret a lakó-
terek és az udvar között, egyúttal árnyékolja a 
nyári nap elől a helyiségeket. A tornác termé-
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szetes könnyedséggel fut végig a homlokzat 
előtt, éppen csak a bejáratnál mélyül annyira, 
hogy egy asztal és néhány szék mellett ké-
nyelmesen meg lehessen pihenni a nap végén.  
A lakóépület homlokzatkialakítása leköveti a 
belső funkciókat, a nyílások ott nagyok, ahol erre 
szükség van, ott kicsik, ahol a mögöttes funkció 
ezt indokolja. Mindemellett finom gesztusokkal 
könnyedséget vitt Reischl a homlokzatokba.  
Például a hátsó északi homlokzat síkját megtörte,  
amit a lakókonyha méretének megnövelése  
okoz, így a két szint magas félnyeregtetős  
tömegen egy függőleges törés jelent meg, aminek  
nekiütközik a padlástér megközelítését lehe-
tővé tevő egykarú falépcső. A könnyed lépcső 
folytatásában megjelenő „gyilokjáró” egyúttal a 
hátsó ajtó előtetőjeként is működik. A harmoni-
kus ritmusban elhelyezett padlástéri bevilágító  
ablakok természetes könnyedséggel adnak  
ritmust a fenti oromfalnak. A lakóház szerves 
egységben van nem pusztán önmagával, de  
társaival, az ólakkal, gazdasági építményekkel is.
Az első ütemben megépült mangalicaól, 
baromfiól, szárnyék és lakóépület Reischl tervei  

alapján és telepítési koncepciója alapján  
valósult meg. Tizenegy évvel később a gépszín, 
gabonatároló, nyári mangalicaszállás, lóistál-
ló és szürkemarhaszállás, valamint juhszállás 
már nem az ő tervei szerint készült. Az utóbbi 
épületek egy része felhasználta Reischl eredeti 
terveinek egyes részleteit, de alapvetően más 
szemlélettel készültek, anyaghasználatukban is 
jelentős változás van. A természetes, környezet-
barát építőanyagok helyett előtérbe kerültek a 
tartósabb − zsalukő lábazat, betoncserép, hul-
lámlemez falburkolat − építőanyagok. Az épít-
tető különböző okok miatt a tanya továbbépíté-
sének új irányába indult. Hogy gazdaságossági, 
a karbantartással összefüggő vagy az új tervező 
tervezési metódusából fakadó okok mozdí-
tották-e el, az rejtély, mindenesetre az eredeti 
épületek meszelt falai, szépen öregedő akácfa 
szerkezetei, a kopott cserepek használódásuk 
ellenére olyan időtlenséget sugároznak, mintha 
az adott „helyen” mindig is tanya állt volna.

Reischl egy korábbi példaértékű hazai munkája  
a kenderesi gazda- és gazdaasszonyképző iskola 

oktatófarmja. Jelentősége, hogy olyan oktatási 
épület, amely példát mutat ökologikus, egyben 
hagyománytisztelő működésével (!) és építésze-
ti kialakításával. Mint mintafarm olyan jelentő-
ségű, hogy csak remélni tudom, hogy nemcsak a 
szakma, de gazdálkodók és a mezőgazdaság fej-
lesztésében gondolkodók is − újra − felismerik  
jelentőségét.

Reischl Gábor éveken keresztül dolgozott  
Kenderesen, ahol 1992-ben az iskola mintafarmját  
valósította meg. Elsőként a bemutató állat-
tartó épület készült el, ahol oktatóhelyiséget 
és labort használó diákok és tanárok mellett 
baromfi, nyúl, sertés, tehén, ló és juh számára 
kellett életteret alkotnia. A kiszolgáló gazdasági 
udvarra szerkesztett, U alakú épület földszin-
tes, magas tetős kialakítású. A központi helyen 
található a laboratórium és az oktatóhelyiség, a 
két szárnyban kaptak helyet az állatok és a hoz-
zájuk tartozó tároló- és kiszolgálóhelyiségek.  
A szimmetrikus szerkesztést a falazott és fa-
vázas falak játéka, valamint a tetőidomok  
szerkesztése töri meg.

Az alaprajzok és a metszetek szerkesztésében 
számos passzív energiahasznosító megoldás 
fedezhető fel. Az épületszárnyak egymástól 
való távolsága, tehát az udvar mérete úgy lett 
meghatározva, hogy a téli − december 21-én kb. 
20o-os − napjárás mellett is besüssön a nap az 
épületbe. Az ereszek túlnyúlása a déli oldalon 
a nyári − június 21-én kb. 66o-os − napjárás  
mellett árnyékot vet az „ablakokra”, az északi 
oldalon pedig fedett, nyitott tárolóteret alakít 
ki az eresz alatt. Ide kerülnek a télen alomként 
használt szalmabálák, kvázi hőszigetelésként.

A padlástér a régi parasztházak mintájára táro-
lásra is szolgál, a télire elrakott szalma egyben 
hőszigeteli is a födémet, nyáron pedig átszellőz-
tethető, ezáltal kevésbé melegszik át az egyéb-
ként könnyű, kis hőtehetetlenségű fafödém. 
Szintén pufferzónaként működik a disznóólak 
előtt végigfutó folyosó, ugyanis az épület nagy 
részén nem szokványos nyílászárók vannak.  
Az „ablakok” fóliából készültek, ezeket nyáron 
teljes egészében fel lehet hajtani, így biztosít-
ható az intenzív szellőzés, télen pedig, amikor a 
fóliakereteket lehajtják, napcsapdaként műkö-
dik az ablaksor mögötti folyosó, kvázi tornác. Az 
épület teljes egészében gravitációs szellőzéssel 
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és az év fő használati idejében − nyáron − kelle-
mes a klímája. A porta működése − a konyhából 
leválasztott vizesblokkot leszámítva − nem válto-
zott, ugyanúgy része a természet körforgásának.

Saját „tanyájához” képest egy fokkal nagyobb 
beavatkozáson dolgozott Reischl a Kiskunság-
ban, ahol egy meglévő tanya bővítését kellett 
megterveznie. A bővítés során a nyári konyha 
mellett álló fákat megtartotta, és az új épület-
résszel körbeépítette a fákat, valamint az épüle-
tek folytatásában egy újabb, fejleszthető gazda-
sági udvart hozott létre. 

Az ökogazdaságot folytató tanyán − ahol a régi 
lakóépületben tanyamúzeum kapott helyet − az 
egykori nyári konyha bővítésével hozta létre 
az új lakóépületet. Az eredetileg kétosztatú,  
tornácos nyári konyha − amely az általános tele-
pítés szerint északra néz − az évek alatt tovább  
bővült észak felé még egy traktussal. A legújabb 
bővítés a szoba folytatásaként valósult meg 
úgy, hogy a déli falsík kb.120 cm-rel kimozdul 
az eredeti falsíktól. A régi épület folytatásaként 
egy közlekedőzóna került kialakításra, ami ma-
gába foglalja a pincelejáratot, a padlásfeljárót, 
valamint egy vizesblokkot. Ehhez a közlekedő-
zónához kapcsolódik dél felé, merőlegesen egy 
veranda és nyugatra egy lakószoba. Az újonnan  
kialakított konyha mind a mestergerendás,  
tágas lakószobából, mind az üvegezett veran-
dáról megközelíthető. A konyhához az eredeti 
tervek szerint kamra kapcsolódott. Az épület 
tapasztott, meszelt falakkal, nádtetővel és fa 
nyílászárókkal illeszkedik a tanya épületeihez.

Az épületegyüttes szervesen együtt él a tulajdo-
nosok változó igényeivel. Az évek alatt az épület 
közvetlen közelében lévő fákat kivágták, a régi 
és az új épület közötti udvart beépítették, és 
még egy helyiséget hoztak létre. A lakószobát 
összenyitották a konyhával, a kamrát megszün-
tették, szerepét teljes egészében a konyhaszek-
rények és a pince vette át. A gazdasági épületek 
is folyamatosan változnak, a disznóólak bővül-
tek, új szín és szarvasmarhaszállás épült. Ahogy 
a tanya eredeti telepítése lehetővé tette a vál-
toztatást az új igényeknek megfelelően, úgy a 
bővítés is lehetővé tette az alkalmazkodást az 
új körülményekhez, igényekhez.
Reischl szintén külterületen álló épülete az a 
lovastanya, amelyet 1998-ban tervezett Buda-

kalászra. Az épület több rétegben is kötődik 
környezetéhez és a hagyományhoz. A lejtős 
telken eredetileg egy tornácos parasztház állt, 
terepre illesztett istállóval és melléképülettel a 
lakóház folytatásában. Az eredeti épületeket 
statikai és nedvesedési problémák miatt elbon-
tották, a helyükre került az új, szintén terepre 
illesztett, üres padlásteres épületsor.
Az északra lejtő telek déli oldalán fut az út, 
de az épület és a telek megközelítése keletről, 
egy kis bekötőútról történik. Az épület alap-
rajzi kialakításánál Reischl sávos szerkesztést 
alkalmazott, így az északnyugati oldalra került 
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pufferzónaként. A délkeleti sarok ad helyet az 
oktogonális szerkesztésű nappalinak, amely a 
tulajdonos gyerekkori térélményét építi újra.  
A nappali délkeleti homlokzatát, valamint a belső  
teret színes üvegablakok díszítik. Az épület  
közepén található az étkező és a tűzhely. A déli 
oldalra fedett terasz került, ami megközelíthető  
a nappaliból és az étkezőből is. A gazdasági 
épületrészt egy hasíték, egy közlekedőfolyosó − 
az egyetlen formabontó gesztus − választja el a 
lakófunkciótól, majd a szín következik, és aztán 
az istállók. Az északnyugati hátsó udvart és a 
délkeleti udvart összekötő folyosó és a funkciók  
sorolása eltávolítja egymástól a lak(hat)ás 
és az istálló világát. Az épület folytatásában 
kap helyet a trágyadomb − amihez a budi is  
kapcsolódik −, így az istállók almozása a lehető 
legkevesebb energiát igényli. Az épület anyag-
használatára visszafogottság jellemző, vakolt, 
törtfehér és fehér blokktégla falak, cserépfedés, 
helyenként faelemek egyszerű képe ad nyugal-
mat az épületnek, amely az elmúlt 16 évben  
gyakorlatilag változatlan formában működik.

Jóval nagyobb léptékű, és más beépítési szituá-
cióban van Reischl Gábor 1995-ben Mendére ter-
vezett lóistállója, amely a település szélén talál-
ható egykori tsz-ben épült fel. Az istálló a telken 
lévő épületállománytól tekintélyes távolságot 
tart, meghatározza az érkezők első benyomását. 

Az épület tört alaprajza oldja a nagy tömeget, 
hangulatos teresedést adva a bejáratnak. Az 
épület jobb oldali szárnyában vannak a boxok, a 
bal oldali szárny fedett, nyitott csikóistállóként 
funkcionál, az északkeleti oldal felé nagyméretű 
megnyitással. Az épület hátsó oldalán, az épület  
pozitív törésénél csatlakozik a lovászlakás  

magas tetős, meszelt, csonka tornácos tömege.
A tetősík gerincszellőzővel tagolt, így a pad-
lástéren tárolt szalma számára biztosított az 
állandó szellőzés, valamint a gerincszellőző 
nyári időszakban természetes kürtőhatást fejt 
ki, így biztosítja a meleg levegő kiáramlását a 
padlástérből. A parasztházak istállófödémének 
mintájára több helyen kialakított padlásledo-
bó-nyílásokon keresztül lehet ledobni a szalmát  
a lovaknak.

Az előzőekben bemutatott négy Reischl-
épület meglévő tanyákhoz kapcsolódott − régi  
tanya hasznosítása, bővítése, illetve újraépítése, 
egykori majorból lett tsz kiegészítése −, míg a  
következő monori ökotanya teljesen új tervezés, 
amiben megmutatkozik a tervező teremtőereje.  
A tanya gazdája hagyományos magyar fajták  
tenyésztésével foglalkozik: baromfik, mangalica, 
szürkemarha, juhok és lovak találhatók a tanyán.

A tanya bekötőútja néhány méteres dombon 
keresztül vezet, erre a „dombra” telepítették 
a szőlőt, amit földbe süllyesztett, nádfedeles 
pince egészít ki. A szőlő és a pince látványa 
fogadja az érkezőt. A beérkező úttal szemben 
a baromfiól félnyeregtetős, cseréppel fedett 
nyugodt tömege áll, ettől jobbra a lakóépület 
szintén félnyeregtetős homlokzata figyel, előtte  
fehérre meszelt szárnyék kapaszkodik fel a 
20-22 méter magas fákra. Az épületeket két 
oldalról szervizutak kerülik meg, a bal oldalin, 
a baromfiudvar mellett elhaladva rövid úton a 
szürkemarhákhoz lehet jutni, a jobb oldali úton 
haladva, a lakóépületet hátulról kerülve újabb 
gazdasági udvarra érkezünk, ahol a gépszín, a 
gabonatárolók, fémszerkezetű takarmányos  
silók, a mangalicaól hátsó homlokzata és távolabb,  
a nyílt táj peremén az istálló található.

A Reischl által tervezett épületekre jellemző az 
olcsó, gazdaságos és környezetbarát anyaghasz-
nálat. Ennél a tanyánál az ólak és a szárnyék  
akácszerkezetű, az épület és a baromfiól egy 
része vályogból épült. A lakóépület falazott 
szerkezetű, fehérre meszelt, félnyeregtetős hód-
farkú cseréppel fedett épület. A félnyeregtető a 
tiszta- és baromfiudvar felé billen, ami egyéb-
ként az itt uralkodó délkeleti szélirány is. Ezen 
az oldalon tornác képez átmeneti teret a lakó-
terek és az udvar között, egyúttal árnyékolja a 
nyári nap elől a helyiségeket. A tornác termé-
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szetes könnyedséggel fut végig a homlokzat 
előtt, éppen csak a bejáratnál mélyül annyira, 
hogy egy asztal és néhány szék mellett ké-
nyelmesen meg lehessen pihenni a nap végén.  
A lakóépület homlokzatkialakítása leköveti a 
belső funkciókat, a nyílások ott nagyok, ahol erre 
szükség van, ott kicsik, ahol a mögöttes funkció 
ezt indokolja. Mindemellett finom gesztusokkal 
könnyedséget vitt Reischl a homlokzatokba.  
Például a hátsó északi homlokzat síkját megtörte,  
amit a lakókonyha méretének megnövelése  
okoz, így a két szint magas félnyeregtetős  
tömegen egy függőleges törés jelent meg, aminek  
nekiütközik a padlástér megközelítését lehe-
tővé tevő egykarú falépcső. A könnyed lépcső 
folytatásában megjelenő „gyilokjáró” egyúttal a 
hátsó ajtó előtetőjeként is működik. A harmoni-
kus ritmusban elhelyezett padlástéri bevilágító  
ablakok természetes könnyedséggel adnak  
ritmust a fenti oromfalnak. A lakóház szerves 
egységben van nem pusztán önmagával, de  
társaival, az ólakkal, gazdasági építményekkel is.
Az első ütemben megépült mangalicaól, 
baromfiól, szárnyék és lakóépület Reischl tervei  

alapján és telepítési koncepciója alapján  
valósult meg. Tizenegy évvel később a gépszín, 
gabonatároló, nyári mangalicaszállás, lóistál-
ló és szürkemarhaszállás, valamint juhszállás 
már nem az ő tervei szerint készült. Az utóbbi 
épületek egy része felhasználta Reischl eredeti 
terveinek egyes részleteit, de alapvetően más 
szemlélettel készültek, anyaghasználatukban is 
jelentős változás van. A természetes, környezet-
barát építőanyagok helyett előtérbe kerültek a 
tartósabb − zsalukő lábazat, betoncserép, hul-
lámlemez falburkolat − építőanyagok. Az épít-
tető különböző okok miatt a tanya továbbépíté-
sének új irányába indult. Hogy gazdaságossági, 
a karbantartással összefüggő vagy az új tervező 
tervezési metódusából fakadó okok mozdí-
tották-e el, az rejtély, mindenesetre az eredeti 
épületek meszelt falai, szépen öregedő akácfa 
szerkezetei, a kopott cserepek használódásuk 
ellenére olyan időtlenséget sugároznak, mintha 
az adott „helyen” mindig is tanya állt volna.

Reischl egy korábbi példaértékű hazai munkája  
a kenderesi gazda- és gazdaasszonyképző iskola 

oktatófarmja. Jelentősége, hogy olyan oktatási 
épület, amely példát mutat ökologikus, egyben 
hagyománytisztelő működésével (!) és építésze-
ti kialakításával. Mint mintafarm olyan jelentő-
ségű, hogy csak remélni tudom, hogy nemcsak a 
szakma, de gazdálkodók és a mezőgazdaság fej-
lesztésében gondolkodók is − újra − felismerik  
jelentőségét.

Reischl Gábor éveken keresztül dolgozott  
Kenderesen, ahol 1992-ben az iskola mintafarmját  
valósította meg. Elsőként a bemutató állat-
tartó épület készült el, ahol oktatóhelyiséget 
és labort használó diákok és tanárok mellett 
baromfi, nyúl, sertés, tehén, ló és juh számára 
kellett életteret alkotnia. A kiszolgáló gazdasági 
udvarra szerkesztett, U alakú épület földszin-
tes, magas tetős kialakítású. A központi helyen 
található a laboratórium és az oktatóhelyiség, a 
két szárnyban kaptak helyet az állatok és a hoz-
zájuk tartozó tároló- és kiszolgálóhelyiségek.  
A szimmetrikus szerkesztést a falazott és fa-
vázas falak játéka, valamint a tetőidomok  
szerkesztése töri meg.

Az alaprajzok és a metszetek szerkesztésében 
számos passzív energiahasznosító megoldás 
fedezhető fel. Az épületszárnyak egymástól 
való távolsága, tehát az udvar mérete úgy lett 
meghatározva, hogy a téli − december 21-én kb. 
20o-os − napjárás mellett is besüssön a nap az 
épületbe. Az ereszek túlnyúlása a déli oldalon 
a nyári − június 21-én kb. 66o-os − napjárás  
mellett árnyékot vet az „ablakokra”, az északi 
oldalon pedig fedett, nyitott tárolóteret alakít 
ki az eresz alatt. Ide kerülnek a télen alomként 
használt szalmabálák, kvázi hőszigetelésként.

A padlástér a régi parasztházak mintájára táro-
lásra is szolgál, a télire elrakott szalma egyben 
hőszigeteli is a födémet, nyáron pedig átszellőz-
tethető, ezáltal kevésbé melegszik át az egyéb-
ként könnyű, kis hőtehetetlenségű fafödém. 
Szintén pufferzónaként működik a disznóólak 
előtt végigfutó folyosó, ugyanis az épület nagy 
részén nem szokványos nyílászárók vannak.  
Az „ablakok” fóliából készültek, ezeket nyáron 
teljes egészében fel lehet hajtani, így biztosít-
ható az intenzív szellőzés, télen pedig, amikor a 
fóliakereteket lehajtják, napcsapdaként műkö-
dik az ablaksor mögötti folyosó, kvázi tornác. Az 
épület teljes egészében gravitációs szellőzéssel 
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működik, így nem szükséges ventilátor haszná-
lata, elektromos energia fogyasztása a megfelelő  
légállapot eléréséhez. A kémény- vagy kürtő-
hatást a gerincen egy irányba túlnyújtott tető 
biztosítja, ennek a működésbeli sajátosságnak 
a következménye a tető formája.

Az épületeket nagyon alacsony költségvetésből 
kellett kihozni, ennek számos anyagválasztási 
hozadéka volt. A területen rendelkezésre álló 
akácfákat hántolás után szerfa szerkezetként a 
diákok építették. Az akác így nagyon olcsó, egy-
ben tartós megoldásként kínálkozott az istálló 
és a disznóól kialakítására. A már említett fólia-
keretek pedig nemcsak gazdaságos megoldást 
nyújtanak a nyílások lezárására, de egyben az 
üvegnél kevésbé balesetveszélyesek, ami fontos 
szempont az állatok miatt.

Az oktatófarm épületét további épületek egészí-
tik ki. Az épülethez szervesen kapcsolódik két 
kifutó, a hozzájuk tartozó juhhodállyal és nö-
vendékszarvasmarha-szállással. Délre egy nagy-
méretű, többfunkciós tároló- és szárítóépület 
készült, amelynek karakterét meghatározza a 
gerinc teljes hosszán végigfutó gerincszellőző. 
Ennek faszerkezete a belső térben egyúttal 
közlekedőként funkcionál. A nádtetővel fedett 
széles ereszes épület teljes egészében átszel-
lőztethető mind kereszt-, mind hosszirányban, 
mind vertikálisan. A keresztirányú szellőzést a 
homlokzati fal 50%-ában megnyitható deszka-
szellőzők biztosítják, a hosszirányú szellőzésről 
a kis- és nagykapuk gondoskodnak. Egy alap-
vetően terménytárolásra szolgáló helyiségben  
különösen fontos a száraz légállapot biztosítá-
sa, amelyet itt teljes egészében energia nélkül, 
gravitációs elven oldott meg a tervező.

A tárolóépület mellett 2003-ban egy istállóval 
egészült ki az együttes. Az istállóépület nyugodt 
tömegformájával és anyaghasználatával simul 
a gazdasági épületek közé. Padlása szénatá-
rolóként funkcionál, a keresztszellőzést áttört 
tégla oromfalak biztosítják. A bütüfalak egyér-
telmű rokonságban állnak az oktatófarm épület  
nyugatra néző hajlított homlokzatával. Annál 
a hajlítás egy tornác helyét jelöli ki, ennél a  
hajlítás gesztusa által egy fedett erkély, széna-
bedobó-nyílás alakul ki, amely egyben a bejárati 
ajtók előtetőjeként is funkcionál. Az oromzati ab-
lakok íves kialakítása szintén egy továbbvitt, jelen 
esetben formális jegy az oktatófarm épületéről.

A mintafarmhoz kapcsolódik a település szélén 
egy gyümölcsös, amelyhez többfunkciós tároló,  
feldolgozóépületek tartoznak. A telken álló 
mindkét épület a telekhatár utcai síkján áll, egy-
mással enyhe szöget zárnak be, ezáltal a belső 
udvar kinyílik a gyümölcsös felé, helyet adva a 
gépeknek, teherautóknak.

Az épületek illeszkednek a falusias beépítés-
hez, az épület kerítéssel egybefalazott fehérre 
meszelt falai egy vonalban futnak. A bal oldali, 
nagy tömegű épület nagy, nyugodt, cserépfedé-
ses, faoromzatos félnyeregtetővel ül a kerítésre, 
akárcsak a vele szemben álló kistestvére. Egy 
parasztház és egy pajta kétsoros beépítésé-
nek mai megfogalmazásával állunk szemben.  
Közvetlenül a kisebb épület mellett fa gyalogos- 
és nagykapu nyílik az utcára. 

Az előzőekben bemutatott tanyák, porták és 
épületek elsődleges közös vonása, hogy kötőd-
nek a gazdálkodáshoz, és szoros kapcsolatban 
állnak a hagyománnyal, működésükben, anyag-
használatukban környezetbarátak és ökologi-
kusak. A bemutatott tanyák olyan életkeretet 
alkotnak, amely befogadja használóik újabb és 
újabb igényeit. A befogadás alapja az udvar,  
ami kulcsfontosságú Reischl munkáiban.
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Az építészet ismét az őt megillető helyre kerülhet. A Magyar Művészeti Akadémia egyik művészeti 
területeként ismét kimondatott, hogy az építészet a kultúra része, az emberi élet minőségét megha-
tározó egyik művészeti ág. Nem csupán műszaki, jogi és szabályozási kérdések halmaza, nemcsak 
biznisz, hanem az életünket és az összes művészeti ágat magába foglaló épített kulturális környezet.

Az építészet jelenlegi jogi helyzetét jól mutatja Makovecz mesteremnek már a nyolcvanas években  
leírt jelzése: egyre inkább a személytelen intelligencia irányítja az életünket. Ez mára szinte  
totálissá vált, eltávolodott a valóságtól, az emberektől az a jogi és hatósági feltételrendszer, 
amely a hazai építészetet kívánja irányítani. Mezey Gábor történetével szólva: ezek nem hibák, 
hanem eredmények. Ezt a folyamatot kellene megfordítani, a főépítészek által az építészeti  
kultúrát visszavinni az építés folyamatába, személyességgel, a település arcához igazodó egyedi 
szabályokkal, a bürokrácia csökkentésével.

A Műcsarnokban most bezárt I. Építészeti Nemzeti Szalon kiállításán a Magyar Művészeti  
Akadémia vezetése és Szegő György kurátor jóvoltából helyet kapott a főépítészek tevékenysége 
is, egyfajta különös építészeti alkotásként elismerve azt a sziszifuszi munkát, amelyet a főépí-
tészek a települések rendbetételével, a harmonikus épített környezet kialakításával, az emberek 
meggyőzésével, az igényesebb épületek létrejöttének segítésével, az épített értékek megőrzésével 
végeznek. Felhívásunkra közel negyven főépítész jelentkezett, hogy a településén végzett munka  
eredményeit bemutassa. A Műcsarnok apszisában kilenc város jelent meg tablókkal, a két nagy-
méretű monitoron pedig a negyven település anyaga volt látható. A bemutatott települések 
(http://mucsarnok.nemkf.com/export_re.html) élhetőbbek, harmonikusabbak, sikeresebbek, 
érződik rajtuk az építész gazdához méltó elhivatottsága. 
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